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Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli   8
13 września 2016 r. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił Sejmowi „Sprawozdanie 
z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku”. W omawianym okresie Izba 
przeprowadziła 117 kontroli planowych, a także kontrolę wykonania budżetu państwa 
w 2014 r. u dysponentów 111 części budżetowych oraz w jednostkach bezpośrednio 
wykorzystujących środki publiczne. W ubiegłym roku NIK przeprowadziła ponadto 
144 kontrole doraźne. Są one odpowiedzią Izby na sygnały o możliwych nieprawidłowościach 
płynące zarówno od parlamentarzystów, instytucji, mediów, jak i obywateli. Prezes 
NIK przekazał również posłom informacje z działalności międzynarodowej, dotyczące 
m.in. audytów Rady Europy i Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN), a także 
udzielania wsparcia rozwojowego innym najwyższym organom kontroli.

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK, MACIEJ PROKSA: Przygotowanie  
i przeprowadzanie kontroli doraźnych przez Najwyższą Izbę Kontroli  
– działalność kontrolna Izby   31
Działalność kontrolna Najwyższej Izby Kontroli jest przede wszystkim działalnością 
planową. Mowa o tym w art. 6 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli. Ustawodawca pozostawił Izbie pewien zakres swobody w wyznaczaniu obszaru 
jej aktywności kontrolnej, ponieważ dopuścił możliwość podejmowania kontroli doraźnych. 
Decyzja o przeprowadzeniu kontroli doraźnej jest podejmowana według ustalonych zasad 
przez dyrektora właściwej kontrolnej jednostki organizacyjnej za aprobatą uprawnionego 
członka kierownictwa NIK, to jest Prezesa NIK lub upoważnionego wiceprezesa. Taki model 
działania ma zapobiegać nadużywaniu podejmowania czynności kontrolnych na skutek 
zewnętrznych nacisków. Chodzi przecież o zapewnienie niezależności i obiektywizmu 
NIK zwłaszcza wtedy, gdy inspiracja do podjęcia kontroli pochodzi z zewnątrz.

Spis treści
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RAFAŁ PADRAK: Przebieg rozprawy odwoławczej – postępowanie  
dyscyplinarne w Najwyższej Izbie Kontroli   45
W ustawie z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli pt. „Odpowiedzialność 
dyscyplinarna mianowanych kontrolerów” postępowanie odwoławcze zostało uregulowane 
w sposób bardzo ogólny. W odniesieniu do sposobu i trybu jego prowadzenia wynika, 
że zespół orzekający Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej wydaje orzeczenia po 
przeprowadzeniu rozprawy. Ustawa o NIK nie zawiera przepisów, które normowałyby 
przebieg rozprawy odwoławczej, lecz odsyła do odpowiedniego stosowania innych 
przepisów. W artykule zostały omówione fazy rozprawy odwoławczej: czynności wstępne, 
przewód dyscyplinarny, głosy stron. Przedstawiono również regulacje odnoszące się do 
przerwy i odroczenia rozprawy odwoławczej, które mają zastosowanie w postępowaniu 
dyscyplinarnym w NIK.

USTALENIA KONTROLI NIK   63

PIOTR WASILEWSKI, JULITA ŁUCZAK: Stan kadry medycznej w Polsce  
– kto nas będzie leczył w przyszłości?   63
Lekarze oraz inni przedstawiciele zawodów medycznych odgrywają w społeczeństwie 
szczególną rolę, powierza się im zdrowie, które jest jednym z największych dóbr człowieka. 
Z badań – w różnych systemach ochrony zdrowia – stopnia zadowolenia chorych 
z przewlekłymi problemami zdrowotnymi wynika, że głównym źródłem problemów jest 
personel medyczny, a nie stopień zaawansowania dostępnych technologii medycznych. 
Zatem odpowiednie do oczekiwań społeczeństwa kształcenie personelu medycznego 
powinno stanowić bardzo istotny element w systemie ochrony zdrowia. Najwyższa Iza 
Kontroli, biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, podjęła kontrolę koordynowaną 
obejmującą to zagadnienie.

AGATA BRZESKA-LEBIECKA: Realizacja programu „Modernizacja kształ - 
cenia zawodowego w Małopolsce” – podniesienie jakości kształcenia  
zawodowego   78
Program samorządowy „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany był do ponadgimnazjalnych 
szkół zawodowych kształcących młodzież. Jego celem było podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku 
pracy. Program przede wszystkim stawiał na zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez 
udział w specjalistycznych kursach, zwiększających konkurencyjność absolwentów szkół 
zawodowych. NIK wysoko oceniła skuteczność i efektywność realizacji tego projektu, 
rekomendując opracowanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podobnego programu 
obowiązującego na terenie całego kraju.
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ZBYSŁAW DOBROWOLSKI: Zarządzanie finansami lokalnymi  
– jak JST radzą sobie z redukcją zadłużenia?   90
Celem kontroli była ocena podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
(JST) działań w zakresie przestrzegania wyznaczonych limitów zadłużenia oraz realizacji 
wybranych dochodów budżetowych. Określono następujące problemy badawcze: czy 
JST prawidłowo finansowały deficyt budżetowy i regulowały swoje zobowiązania, czy 
przestrzegały ustawowo wyznaczonych limitów zadłużenia i rzetelnie przedstawiały 
informacje o wysokości długu, czy prawidłowo i rzetelnie uzyskiwano dochody z tytułu 
podatków i opłat. Przyjęto, że badaniami objętych zostanie 11 spośród 83 gmin województwa 
lubuskiego, biorąc pod uwagę wielkość ich zadłużenia. Badania własne uzupełniono analizą 
danych uzyskanych od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, dotyczących 
sytuacji finansowej wszystkich lubuskich jednostek samorządu terytorialnego.

ALICJA GRUSZECKA: Wodne budowle piętrzące. Nadzór nad stanem  
technicznym i stanem bezpieczeństwa   102
W Polsce funkcjonuje ponad 3500 budowli stale piętrzących wodę, w tym 327 zapór, 
2284 jazy, 130 śluz żeglugowych oraz 383 elektrowni wodnych. 30% tych konstrukcji 
pracuje od ponad 50 lat. Tak długi okres eksploatacji skutkuje zwiększoną liczbą 
uszkodzeń i wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia awarii. Niniejsza kontrola została 
przeprowadzona z inicjatywy własnej NIK, w związku z ustaleniami z wcześniejszego 
badania, w którym stwierdzono, między innymi, nieprzeprowadzanie wszystkich 
obowiązkowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli 
hydrotechnicznych. Podjęcie kontroli uzasadniały również doniesienia prasowe 
o niezadowalającym stanie technicznym budowli piętrzących wodę w Polsce i ryzyku 
awarii niektórych z tych budowli, o braku spójnego systemu technicznej kontroli zapór, 
rozproszeniu instytucji kontrolujących stan techniczny zapór i oceniających bezpieczeństwo 
tych budowli. Badaniami objęto lata 2013-2014.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   116  
Wyniki przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2016 r. – red.   116
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: systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy; praktyk i staży 
w administracji publicznej; dowożeniu dzieci do przedszkoli i szkół; kształtowania cen 
usług za wodę i ścieki; systemu zatrudniania cudzoziemców; wydawania dokumentów 
uprawniających do działania w lotnictwie cywilnym; wdrażania Strategii „Sprawne 
Państwo 2020”; wprowadzania programu przeciwdziałania korupcji przez administrację 
rządową; budowy muzeów; systemu szkolnictwa zawodowego; programów dotyczących 
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rewitalizacji miast; edukacji ekologicznej; profilaktyki chorób układu oddechowego; 
ochrony przeciwpowodziowej Żuław; restrukturyzacji szpitali; wydawania pozwoleń 
na budowę; usług prawniczych; wspierania uzdolnionych uczniów.

Państwo i społeczeństwo   120

PAWEŁ WIECZOREK: Nowy paradygmat rozwoju gospodarczego Polski  
– wiedza, innowacje, konkurencyjność   120
Polska gospodarka znalazła się w stanie dryfu rozwojowego, będącego następstwem 
ujawnienia się problemów strukturalnych. Utrudniają one wdrożenie w Polsce modelu 
rozwoju funkcjonującego w wysoko rozwiniętych państwach, opartego na wykorzystywaniu 
wiedzy, innowacji i zaawansowanych technologii. Prowadzi to do zakonserwowania 
struktury naszej gospodarki – niedostosowanej do wymogów ostrej rywalizacji na 
globalizujących się rynkach – i ułomnych w sferze kreowania wiedzy oraz innowacji 
mechanizmów jej działania. Celem artykułu jest ocena sytuacji makroekonomicznej 
Polski w 2016 r., a także próba wskazania najważniejszych wyzwań determinujących 
perspektywy rozwojowe kraju oraz kierunków działań niezbędnych do przezwyciężenia 
dryfu rozwojowego.

JAROSŁAW ODACHOWSKI: Pomoc publiczna w ustawie wdrożeniowej  
– analiza unormowań artykułu 27   147
Realizowanie przez beneficjentów projektów współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej wiązać się musi z koniecznością zapewnienia ich zgodności z prawem UE, 
prawem krajowym, stosownymi wytycznymi, dokumentami programowymi, jak też 
z treścią umowy o dofinansowanie projektu (decyzji o dofinansowaniu projektu, innego 
aktu). W tym kontekście należy rozpatrywać zagadnienie pomocy publicznej. Z racji tego, 
że część projektów unijnych jest objęta rygorem pomocy publicznej (pomocy de minimis), 
znaczenia nabiera kwestia przestrzegania wszelkich wiążących regulacji. Obowiązkiem 
ustawodawcy krajowego staje się ustanowienie odpowiednich unormowań prawnych, które 
wraz z przepisami prawa UE stworzą normatywne fundamenty legalnego i skutecznego 
udzielania beneficjentom przysporzeń mających znamiona pomocy publicznej (de minimis).

Współpraca międzynarodowa   163
  
Nowy prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego  
– oprac. Grzegorz Haber   163
Klaus-Heiner Lehne został wybrany przez 28. Członków ETO na prezesa Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego. 1 października 2016 r. rozpoczął trzyletnią, odnawialną kadencję.
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Wizyta w NIK Przedstawicieli Rady Audytu Republiki Indonezji  
– oprac. Grzegorz Haber   165
Podczas spotkania, które miało miejsce na przełomie sierpnia i września, dyskutowano 
m.in. o wyzwaniach stojących przed najwyższymi organami kontroli w XXI w.; aktualnie 
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Obrachunkowej Niemiec przy realizacji projektu przeznaczonego dla Państwowego 
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Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza audyt w Radzie Europy na podstawie umowy 
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Pani Marszałek, Panie i Panowie Posłowie, 
Wysoka Izbo!

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej na-
kłada na Najwyższą Izbę Kontroli obo-
wiązek przedłożenia Sejmowi RP rocz-
nego sprawozdania z działalności Izby. 
Wykonując ten obowiązek, mam zaszczyt 
przedstawić dokument prezentujący dzia-
łalność NIK w 2015 roku.

Najwyższa Izba Kontroli w 2015 roku 
przeprowadziła i zakończyła 117 kontroli 

planowych w obszarach mających decy-
dujący wpływ na poziom życia obywa-
teli oraz zrównoważony rozwój kraju. 
Dodatkowo NIK przeprowadziła też kon-
trolę wykonania budżetu państwa w 2014 r. 
u dysponentów 111 części budżetowych 
oraz w jednostkach bezpośrednio wyko-
rzystujących środki publiczne. Kontrola 
objęła również 11 samorządowych ko-
legiów odwoławczych, 2 prokuratury 
apelacyjne i 6 podległych im wybranych 

Kontrola 
i audyt

Sprawozdanie z działalności NIK

Na 25. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 13 września 2016 r. 
prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił „Sprawozdanie z dzia-
łalności Najwyższej Izby Kontroli w 2015 roku”.

Wystąpienie w Sejmie  
prezesa Najwyższej Izby Kontroli
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prokuratur okręgowych. NIK skontrolo-
wała też 3 sądy apelacyjne oraz podległe 
im wybrane 3 sądy okręgowe. 

Poza kontrolami planowymi i kontrolą 
budżetową Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadziła również 144 kontrole doraź-
ne. Są one odpowiedzią Najwyższej Izby 
Kontroli na sygnały o możliwych nie-
prawidłowościach płynące zarówno od 
parlamentarzystów, instytucji, mediów, 
jak i obywateli. Najwięcej, bo 47 kontroli, 
było kontrolami skargowymi, wynikają-
cymi wprost z zawiadomień obywateli, 
w tym posłów i senatorów. 

Żeby zrealizować te kilkaset kontroli, 
o których wcześniej mówiłem, w 2015 r. 
NIK przeprowadziła 2501 kontroli jednost-
kowych w 1980 podmiotach. W przypadku 
niektórych podmiotów kontrole przepro-
wadzano więcej niż jeden raz, w ramach 
badania różnych zagadnień.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W związku z przeprowadzonymi kontro-
lami NIK w 2015 r. przedłożyła Sejmowi 
RP 205 informacji, o 20 więcej niż w roku 
poprzednim. Większość z przesłanych 
Sejmowi informacji była prezentowana 
i omawiana podczas posiedzeń komisji sej-
mowych. Na podstawie wyników kontroli 
zrealizowanych przez NIK komisje sejmo-
we uchwaliły pod adresem rządu i innych 
organów 17 dezyderatów. 

W 2015 r. przedstawiciele Najwyższej 
Izby Kontroli uczestniczyli łącznie 
w 637 posiedzeniach komisji sejmo-
wych. Podczas 60 posiedzeń komisji sej-
mowych zostały zaprezentowane informa-
cje o wynikach kontroli przeprowadzonych 
przez NIK. 

Szczególne miejsce w  kontaktach 
NIK z Sejmem RP zajmuje Komisja do 
spraw Kontroli Państwowej. W 2015 r. 
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przedstawiciele NIK uczestniczyli w 30 po-
siedzeniach tej Komisji. Przedkładając wy-
niki swoich badań kontrolnych na posie-
dzeniach Komisji, Najwyższa Izba Kontroli 
realizuje swoje konstytucyjne i ustawo-
we obowiązki dotyczące informowania 
Sejmu RP i jego organów o stanie spraw 
publicznych.

Pragnę podkreślić, że NIK w informa-
cjach z kontroli wskazuje na niedociągnię-
cia, błędy i nadużycia, ale także ocenia 
działania pozytywne i dobre praktyki. 
Badając poszczególne instytucje i róż-
norodne zagadnienia, przez lata swej 
działalności Izba zgromadziła ogromną 
wiedzę, która odpowiednio wykorzysta-
na jest przydatnym narzędziem w ulep-
szaniu państwa. Najwyższa Izba Kontroli 
nie ogranicza się wyłącznie do diagnozo-
wania sytuacji, ale często – formułując 
wnioski systemowe i de lege ferenda – pod-
powiada rozwiązania korzystne dla pań-
stwa i społeczeństwa.

W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli 
w 40 informacjach o wynikach kontro-
li sformułowała 87 wniosków de lege fe-
renda, z czego 68 odnosiło się do zmiany 
przepisów rangi ustawowej, zaś 19 doty-
czyło zmian w przepisach rozporządzeń. 
Wnioski legislacyjne, wskazujące na zasad-
ność wprowadzenia określonych zmian 
w aktach prawnych, dotyczyły między 
innymi:

 • gospodarki finansowej i inwestycyjnej 
portów morskich o podstawowym zna-
czeniu dla gospodarki narodowej;
 • nadzoru nad publicznym obrotem in-
strumentami finansowymi;
 • realizacji przez podmioty państwowe 
zadań w zakresie ochrony cyberprze-
strzeni RP;

 • organizacji i finansowania przejść gra-
nicznych; 
 • sytuacji finansowej województwa ma-
zowieckiego; 
 • gospodarki finansowej Lasów Państwo-
wych;
 • wykonywania wybranych zadań przez 
Inspekcję Transportu Drogowego, 
z uwzględnieniem funkcjonowania 
Centralnej Ewidencji Naruszeń;
 • realizacji zadań Okręgowego Urzędu 
Miar w Łodzi w zakresie legalizacji i kon-
troli urządzeń pomiarowych do odmie-
rzania paliw płynnych;
 • restrukturyzacji Poczty Polskiej;
 • gospodarowania zasobami najstarszych 
budynków komunalnych;
 • pomocy społecznej dla uchodźców;
 • egzekwowania przepisów prawa wobec 
podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie zakładów wzajemnych;
 • ochrony drzew w procesach inwesty-
cyjnych w miastach; 
 • oczyszczania ścieków wytwarzanych 
w uzdrowiskach; 

 • dotacji dla niepublicznych szkół artystycz-
nych oraz nadzoru nad tymi szkołami; 
 • systemu egzaminów zewnętrznych 
w oświacie; 
 • bezpieczeństwa wypoczynku dzieci 
i młodzieży. 
Łącznie w 2015 r. zrealizowanych zostało 

55 wniosków de lege ferenda. Podkreślić 
jednak należy, że prace legislacyjne to pro-
ces rozłożony w czasie. W 2015 i 2016 r. 
realizowane były również wnioski sfor-
mułowane w latach ubiegłych. Z naszych 
danych na dzień 30 kwietnia 2016 r. wy-
nika, że na 233 zgłoszone wnioski w la-
tach 2013–2015 zrealizowanych zostało 
78 z nich, co stanowi 34%.
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Szanowni Państwo!

Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z ustawą 
o NIK, wykonuje swoje zadania na podsta-
wie rocznego planu pracy, który jest przed-
kładany Sejmowi. Planowanie kontroli 
jest jednym z najważniejszych etapów 
procesu kontrolnego. Służy precyzyjnemu 
określeniu obszarów badań kontrolnych, 
a także optymalnemu wykorzystaniu za-
sobów NIK, a co za tym idzie, obniżaniu 
kosztów kontroli. 

Proces planowania kontroli poprzedzo-
ny jest rozpoznaniem obszarów aktywno-
ści państwa podlegających kontroli NIK, 
które mają decydujący wpływ na poziom 
życia obywateli oraz zrównoważony rozwój 
kraju. W procesie tym wykorzystywane są 
zarówno wyniki wcześniejszych kontroli, 
jak i dokumenty mające związek z bieżą-
cymi pracami Sejmu i Senatu oraz wpły-
wające do NIK skargi i wnioski. W 2015 r. 
do NIK wpłynęło ponad 7,5 tys. wniosków 
o kontrolę i skarg od obywateli. Traktujemy 
to w NIK jako wyraz zaufania do funkcji 
kontrolnej naszej instytucji, dlatego z dużą 
satysfakcją odnotowuję wzrost wniosków 
do nas kierowanych od obywateli.

W Sprawozdaniu z działalności NIK 
w 2015 roku omówione zostały najważ-
niejsze ustalenia ze 144 kontroli plano-
wych i 27 wybranych kontroli doraźnych. 
Zostały one przedstawione w rozdziale III 
Sprawozdania, zatytułowanym „Realizacja 
zadań państwa w świetle kontroli NIK” 
a także w rozdziałach II pt. „Działalność 
kontrolna” oraz IV – „Zagrożenie korupcją 
w świetle kontroli NIK”.

Panie Posłanki! Panowie Posłowie!

W 2015 r. NIK przeprowadziła szereg kon-
troli, które spotkały się z zainteresowaniem 

i odzewem ze strony posłów, ekspertów 
branżowych, mediów i opinii publicznej. 
Aktywność Izby koncentrowała się przede 
wszystkim na: niskiej jakości usług pu-
blicznych, braku racjonalizacji wydatków 
publicznych, niskiej konkurencyjności i in-
nowacyjności gospodarki, nieskutecznym 
przeciwdziałaniu negatywnym zmianom 
społeczno-demograficznym, braku sku-
tecznych działań na rzecz poprawy jakości 
stanowionego prawa i jego egzekwowania. 

Pełniąc rolę strażnika publicznych środ-
ków, dbając o zgodne z prawem, gospodar-
ne, celowe i rzetelne ich wykorzystywanie, 
kontrolowaliśmy ważne dla funkcjonowa-
nia państwa obszary związane między in-
nymi z finansami publicznymi, gospodarką, 
bezpieczeństwem, funkcjonowaniem ad-
ministracji publicznej, rolnictwem i ochro-
ną środowiska, kulturą i edukacją, zabez-
pieczeniem społecznym oraz zdrowiem.

Przedmiotem szczególnego zaintereso-
wania Najwyższej Izby Kontroli pozosta-
je problematyka finansów publicznych, 
w tym dochodów podatkowych i skutecz-
ności działania organów odpowiedzialnych 
za ten obszar. W działaniach kontrolnych 
NIK uwzględniła między innymi rozlicza-
nie przez podmioty z udziałem kapitału 
zagranicznego podatku dochodowego od 
osób prawnych oraz działania Ministra 
Finansów zmierzające do ograniczenia 
przerzucania dochodów z przyczyn głów-
nie lub wyłącznie podatkowych.

Po kontroli Nadzór organów podat-
kowych i organów kontroli skarbowej 
nad prawidłowością rozliczeń z budże-
tem państwa podmiotów z udziałem ka-
pitału zagranicznego NIK stwierdziła, że 
kontrolowane urzędy kontroli skarbowej 
oraz urzędy skarbowe nie przeprowadziły 
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wystarczających i skutecznych działań ma-
jących na celu zapobieganie uchylaniu się 
od opodatkowania przez podmioty z udzia-
łem kapitału zagranicznego przez trans-
ferowanie dochodów poza polski system 
podatkowy.

Organy podległe Ministrowi Finansów, 
zgodnie z zaleceniami Ministra, koncentro-
wały swoje działania na zwalczaniu niepra-
widłowości w podatku od towarów i usług. 
W badanym okresie Minister Finansów 
nie dysponował analizami rozmiarów skali 
rozproszenia bazy podatkowej i przenosze-
nia dochodów oraz skutecznymi narzędzia-
mi prawnymi zapewniającymi szczelność 
systemu podatkowego.

W 2014 r. przyspieszono prace nad 
uszczelnieniem polskiego systemu po-
datkowego oraz wypracowaniem podej-
ścia jednostek podległych Ministrowi 
Finansów do kontroli podmiotów doko-
nujących transferu dochodów.

Minister Finansów identyfikował ryzy-
ko związane z rozliczaniem podatku do-
chodowego przez podmioty z udziałem 
kapitału zagranicznego oraz przygotował 
zmiany legislacyjne mające na celu wyeli-
minowanie mechanizmów agresywnego 
planowania podatkowego. Zmiany zmie-
rzające do ograniczenia zmniejszania się 
podstawy opodatkowania w podatku do-
chodowym i transferu dochodów poza pol-
ski system podatkowy były spójne z roz-
wiązaniami zalecanymi przez organy Unii 
Europejskiej oraz Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju.

Organy podatkowe oraz organy kontroli 
skarbowej były niedostatecznie przygoto-
wane do prowadzenia kontroli prawidło-
wości rozliczeń z budżetem państwa pod-
miotów z udziałem kapitału zagranicznego. 

Przeprowadzono nieliczne kontrole mające 
na celu weryfikację legalności transferu 
dochodów przez podmioty gospodarcze. 
Na zbyt małą liczbę planowanych kontroli, 
poza niewystarczającym przygotowaniem 
organów podatkowych oraz organów kon-
troli skarbowej do prowadzenia kontroli 
tych zagadnień, wpływ miały ograniczenia 
czasowe wynikające z ustawy o swobo-
dzie działalności gospodarczej oraz kon-
centrowanie się przez te organy, zgodnie 
z zaleceniami Ministra Finansów, na zwal-
czaniu nieprawidłowości w podatku od 
towarów i usług.

W raporcie z tej kontroli NIK wska-
zała, że w polskim systemie podatkowym 
nie ma klauzuli generalnej przeciwko uni-
kaniu opodatkowania. W wielu krajach 
rozwiązania wprowadzające ogólną klau-
zulę przeciwko unikaniu opodatkowania 
funkcjonują od wielu lat. Zdaniem NIK, 
brak tej klauzuli na gruncie obowiązują-
cego prawa stanowi przeszkodę w zapew-
nieniu szczelności polskiego systemu po-
datkowego.

Podmioty gospodarcze prowadzące dzia-
łalność w wielu krajach, w celu zmniej-
szenia swoich zobowiązań podatkowych, 
skłonne są do stosowania agresywnego pla-
nowania podatkowego. Zjawisko to przy-
czynia się do pomniejszania krajowej bazy 
podatkowej, powodując uszczuplenie wpły-
wów z podatków. Pozwala także podmio-
tom działającym w skali międzynarodowej 
na osiąganie przewagi nad przedsiębior-
stwami lokalnymi i prowadzi do szkodli-
wej konkurencji, gdyż obciążenia podat-
kowe dla podmiotów lokalnych są większe 
niż podmiotów międzynarodowych.

Uszczelnienie systemu podatkowego, 
zmierzające do przeciwdziałania unikania 
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opodatkowania przez podmioty działają-
ce w wielu krajach, w tym wprowadzenie 
klauzuli generalnej przeciwko unikaniu 
opodatkowania, powinno przyczynić się 
do ograniczenia nieuczciwej konkurencji 
ze strony podmiotów stosujących agresyw-
ne planowanie podatkowe, a w rezultacie 
ograniczyć proceder ukrywania części swo-
jej działalności przez legalnie funkcjonujące 
firmy właśnie z powodu tej nieuczciwej 
konkurencji.

W wystąpieniu do Ministra Finansów 
Najwyższa Izba Kontroli wskazała mię-
dzy innymi, że skuteczne wykrywa-
nie i zwalczanie nadużyć oraz ochrona 
bazy podatkowej wymaga zdecydowa-
nych działań na szczeblu centralnym. 
Minister Finansów powinien stworzyć 
w Ministerstwie Finansów i jednostkach 
podległych, głównie urzędach kontroli 
skarbowej i wyspecjalizowanych urzędach 
skarbowych, centralę oraz pion zajmujący 
się wyłącznie praktykami agresywnego 
planowania podatkowego mającego na celu 
transfer dochodów z Polski. Powinien zo-
stać rozszerzony zakres informacji prze-
kazywanych do organów podatkowych 
przez największych przedsiębiorców na 
temat transakcji z podmiotami zagranicz-
nymi. Dane powinny podlegać systema-
tycznemu sprawdzaniu przez wyodrębnio-
ny, wyspecjalizowany pion, czy w związku 
z tymi transakcjami należności podatkowe 
nie są narażone na uszczuplenie, w szcze-
gólności przez wykorzystanie sztucznych 
struktur, nieodzwierciedlających rzeczy-
wistości gospodarczej.

W wyniku tej kontroli do prezesa Rzą-
dowego Centrum Legislacji został skie-
rowany wniosek o usprawnienie mecha-
nizmów kontroli zarządczej w zakresie 

komunikacji wewnętrznej i zewnętrz-
nej, tak aby decyzje o kolejności i pilności 
ogłaszania aktów prawnych podejmowane 
były prawidłowo.

Kolejną ważną kontrolą w tym obszarze 
były badania dotyczące przeciwdziałania 
wprowadzaniu do obrotu gospodarczego 
faktur dokumentujących czynności fikcyj-
ne. NIK negatywnie oceniła skuteczność 
działania Ministra Finansów i podległych 
mu organów w przeciwdziałaniu takim 
praktykom. 

Badane urzędy kontroli skarbowej, zgod-
nie z zaleceniami Ministra Finansów, kon-
centrowały swoje działania na zwalczaniu 
nieprawidłowości w podatku od towarów 
i usług. Do kontroli typowano podmioty 
o wysokim ryzyku wystąpienia nieprawi-
dłowości, a kontrole kończyły się ustale-
niami nieprawidłowości. Kontrolowane 
urzędy skarbowe prowadziły postępowania 
zabezpieczające oraz egzekucyjne rzetel-
nie, zgodnie z obowiązującą procedurą. 
Jednak działania te były przeważnie nie-
skuteczne. Od podmiotów uczestniczą-
cych w oszukańczym procederze, głównie 
firm „słupów”, nie wyegzekwowano po-
datków wymierzonych w wyniku dzia-
łań kontrolnych. W większości badanych 
przypadków organy kontroli skarbowej 
nie ustaliły także faktycznych organiza-
torów oszustw podatkowych.

W okresie objętym badaniami NIK, to 
jest w 2014 r. oraz w I półroczu 2015 r., wy-
raźnie wzrastała, liczona przede wszystkim 
kwotowo, wielkość wykrytych przez or-
gany kontroli skarbowej czynności fikcyj-
nych, co skutkowało również wzrostem 
kwot wymierzonego podatku.

W 2013  r. organy kontroli skarbo-
wej wykryły fikcyjne faktury na kwotę 
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19,7 mld zł, w 2014 r. na kwotę 33,7 mld zł, 
w I półroczu 2015 r. na kwotę 28,2 mld zł, 
a w całym 2015 r. na kwotę 81,9 mld zł. 
Na podstawie art. 108 ustawy o podat-
ku od towarów i usług wymierzyły na-
leżny podatek w kwotach odpowiednio 
2,3 mld zł w 2013 r., 5,2 mld zł w 2014 r. 
oraz 4,9 mld zł w I półroczu 2015 r. Wpłaty 
do budżetu w latach 2013–2014 i w I półro-
czu 2015 r. wyniosły zaledwie 162,3 mln zł, 
to jest 1,3% kwot wynikających z decyzji 
wymiarowych urzędów kontroli skarbo-
wej. Niska skuteczność w odzyskiwaniu 
należnego podatku spowodowała gwałtow-
ny wzrost zaległości w VAT z decyzji wyda-
nych na podstawie art. 108 ustawy o podat-
ku od towarów i usług, to jest z 5,1 mld zł 
na koniec 2013 r. do 14,1 mld zł na koniec 
czerwca 2015 r.

W raporcie z tej kontroli NIK wskazała, 
że możliwości odzyskania tych kwot są nie-
wielkie. Zaproponowane przez Ministra 
Finansów mechanizmy uszczelniające 
skierowane zostały, podobnie jak przy po-
przedniej modyfikacji, na obszary dzia-
łalności gospodarczej, w których ziden-
tyfikowano istotne nieprawidłowości, 
nie umożliwiały natomiast ograniczenia 
oszustw w sposób systemowy, to znaczy 
niezależny od towarów wykorzystywanych 
w przestępczym procederze.

Zastosowane rozwiązania systemo-
we (mechanizm odwrotnego obciążenia 
oraz instytucja odpowiedzialności solidar-
nej nabywcy) i organizacyjne okazały się 
niewystarczające do poprawy skuteczności 
zwalczania oszustw popełnianych z wyko-
rzystaniem faktur nieodzwierciedlających 
rzeczywistych transakcji oraz ogranicze-
nia zagrożeń dla gromadzenia dochodów 
budżetu państwa.

Istotną dla gospodarki kraju była kon-
trola prywatyzacji wybranych spółek 
Skarbu Państwa, którą NIK objęła 15 naj-
większych transakcji prywatyzacyjnych, 
o łącznej wartości 13,3 mld zł, prze-
prowadzonych przez Ministra Skarbu 
Państwa w latach 2012–2014. Środki uzys-
kane z tych transakcji stanowiły 91,2% 
łącznych przychodów z prywatyzacji 
w tym okresie. Ustalenia kontroli wska-
zują, że działania prywatyzacyjne reali-
zowane przez Ministra Skarbu Państwa 
były zgodne z celami strategicznymi 
ujętymi w dokumentach przedstawio-
nych Radzie Ministrów oraz przyjętymi 
przez Radę Ministrów strategiami dla wy-
branych branż gospodarki.

NIK stwierdziła istotne nieprawidło-
wości w czterech na 15 szczegółowo prze-
badanych procesach prywatyzacyjnych. 
Dotyczyło to:

 • sprzedaży 85% akcji KWB Adamów,
 • sprzedaży na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych 37,9% akcji Ciech SA w trybie 
odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży,
 • sprzedaży 86,92% akcji Zakładów Gór-
niczo-Hutniczych Bolesław SA,
 • sprzedaży 85% udziałów spółki Meble 
Emilia Sp. z o.o.
W wyniku kontroli do Ministra Skarbu 

Państwa skierowano wystąpienie pokon-
trolne zawierające uwagi dotyczące kontro-
lowanej działalności oraz wnioski o podję-
cie działań w celu wyeliminowania stwier-
dzonych nieprawidłowości i uchybień.

Co roku ponad milion uczniów i absol-
wentów szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponadgimnazjalnych przystępuje 
do egzaminów, a ich wynik w coraz więk-
szym stopniu wpływa na dalszą ścieżkę 
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edukacyjną. Egzaminy umożliwiają spraw-
dzenie osiągnięć uczniów na zakończe-
nie poszczególnych etapów nauczania, 
przy zapewnieniu porównywalności wy-
ników w danym roku na poziomie krajo-
wym i lokalnym.

Mając powyższe na uwadze, NIK oce-
niła funkcjonowanie systemu egzaminów 
zewnętrznych w oświacie, a w szczególnoś-
ci: egzaminów zewnętrznych jako mecha-
nizmu weryfikacji wiedzy i umiejętnoś-
ci uczniów; sprawności realizacji zadań 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 
w Warszawie i okręgowe komisje egzami-
nacyjne; sposobu i zakresu wykorzystania 
egzaminów zewnętrznych do podnosze-
nia jakości kształcenia na poszczególnych 
poziomach zarządzania oświatą. Ocena ta 
nie wypadła pomyślnie.

Kontrola wykazała, że funkcjonujący sys-
tem egzaminów zewnętrznych wymaga 
podjęcia działań naprawczych, szczególnie 
w dziedzinie przygotowania testów egza-
minacyjnych oraz równego traktowania 
zdających na etapie wglądu do prac eg-
zaminacyjnych. Wbudowane w system 
mechanizmy kontrolne nie były w pełni 
skuteczne – w przypadku jednej czwar-
tej prac weryfikowanych na wniosek 
zdających konieczna była zmiana wyni-
ku egzaminów oraz wymiana świadectw. 
Nie wprowadzono również zasady ponow-
nego sprawdzania wszystkich prac oce-
nianych przez egzaminatorów, którzy po-
pełnili błędy. Ustanowiony piętnaście lat 
temu system egzaminów zewnętrznych 
od 2009 r. nie był poddawany obowiązko-
wej corocznej ewaluacji przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną. 

W ocenie NIK, przyjęty sposób przygo-
towania testów nie był w pełni rzetelny. 

Centralna Komisja Egzaminacyjna zleca-
ła opracowanie arkuszy egzaminacyjnych 
okręgowym komisjom egzaminacyjnym 
bez określenia wymogów, jakim powinny 
odpowiadać zadania (brak planu testu). 
Następnie wybierała zadania opracowane 
w komisjach okręgowych, w celu stworze-
nia projektów arkuszy egzaminacyjnych. 
Standaryzacja testu, czyli jego próbne za-
stosowanie, odbywała się z udziałem nie-
reprezentatywnej liczby uczniów (do 300 
w przypadku podstawowych przedmio-
tów egzaminacyjnych bez doboru loso-
wego szkół i uczniów). Po próbnym teście 
dokonywano zmian w zadaniach. Nawet 
w przypadku istotnych modyfikacji zadań 
nie poddawano ich ponownej standaryza-
cji. Ponadto standaryzacji podlegały wy-
łącznie zadania zamknięte i krótkie zada-
nia otwarte. Natomiast zadania otwarte 
(wymagające rozszerzonej odpowiedzi 
ucznia, np. wypracowania) nie podlega-
ły standaryzacji, a model odpowiedzi do 
tych zadań był ustalany dopiero po prze-
prowadzeniu ogólnopolskich egzaminów, 
przed ich sprawdzaniem przez egzami-
natorów. 

Prace egzaminacyjne były sprawdza-
ne przez egzaminatorów wpisanych do 
ewidencji prowadzonych przez okrę-
gowe komisje egzaminacyjne (łącz-
nie ponad 180 tys. osób). W celu ograni-
czania ryzyka błędu część prac (do 10%) 
była oceniana powtórnie. Prace były rów-
nież sprawdzane powtórnie na wniosek 
zdających. Niepokojącym zjawiskiem, 
w badanym okresie, była duża liczba prac 
egzaminacyjnych, których weryfikacja (na 
wniosek zdających) prowadziła do zmiany 
wyniku egzaminów oraz wymiany świa-
dectw (2,6 tys., tj. 26%). Nie sprawdzano 
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jednak ponownie wszystkich prac oce-
nionych przez egzaminatora, który po-
pełnił błąd. Oznacza to słabość mecha-
nizmów kontrolnych Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, która w ograniczonym 
stopniu nadzorowała przeprowadzanie eg-
zaminów i ocenianie prac egzaminacyjnych 
oraz szkolenia egzaminatorów. 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 
nie wdrożyła jednolitych zasad wglądu do 
prac egzaminacyjnych, co powodowało nie-
równe traktowanie zdających. Dotyczyło 
to między innymi okresu wglądu do pracy 
(6-12 miesięcy), czasu przeznaczonego na 
wgląd do pracy (15-30 minut) oraz moż-
liwości sporządzania notatek. Zdających 
nie informowano ponadto o możliwości 
ponownego sprawdzenia pracy egzami-
nacyjnej i ewentualnej zmiany jej wyni-
ku. Możliwość taka, pomimo braku sto-
sownych regulacji w ustawie o systemie 
oświaty, była dopuszczona we wszystkich 
okręgowych komisjach egzaminacyjnych, 
poza Okręgową Komisją Egzaminacyjną 
w Warszawie. 

System egzaminów zewnętrznych 
od początku funkcjonowania (1999 r.) 
nie został poddany całościowej ocenie. 
Również Centralna Komisja Egzaminacyjna 
nie realizowała statutowego zadania, jakim 
powinna być coroczna ewaluacja egzami-
nów, w tym procesu przygotowywania ma-
teriałów egzaminacyjnych oraz przeprowa-
dzania egzaminów, i pracy egzaminatorów. 

W wyniku tej kontroli NIK sformu-
łowała wnioski wskazujące na potrzebę 
wprowadzenia zmian w ustawie o syste-
mie oświaty, dotyczących między innymi 
umożliwienia uczniom (i ich rodzicom), 
absolwentom i słuchaczom złożenia uza-
sadnionego wniosku o przeprowadzenie 

weryfikacji sprawdzonej i ocenionej pracy 
egzaminacyjnej, a także określenia upraw-
nień dyrektora okręgowej komisji egza-
minacyjnej do ustalenia nowego wyniku 
egzaminu w sytuacji, gdy w rezultacie 
weryfikacji pracy egzaminacyjnej pod-
wyższono sumę punktów, oraz do wyda-
nia nowego świadectwa (zaświadczenia). 
Wniosek ten został zrealizowany.

Podstawowym problemem polskiej 
sieci drogowej jest brak wystarczającej 
liczby autostrad i dróg szybkiego ruchu. 
Jest to zasadniczy czynnik zmniejszający 
dostępność komunikacyjną kraju i poszcze-
gólnych jego obszarów oraz ograniczają-
cy jego rozwój ekonomiczny. NIK skon-
trolowała działania Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad na rzecz za-
pewnienia odpowiedniej jakości robót 
drogowych. W doniesieniach medialnych 
wielokrotnie bowiem sygnalizowano prob-
lemy związane z realizacją inwestycji dro-
gowych. Dotyczyły one głównie nieter-
minowej ich realizacji oraz niskiej jakości 
wykonanych robót drogowych. Z infor-
macji tych wynikało, że GDDKiA wyła-
niała projektantów, wykonawców oraz pod-
mioty odpowiedzialne za zarządzanie 
i sprawowanie nadzoru inwestorskiego 
najczęściej na podstawie kryterium naj-
niższej ceny. Dokonywany na tej podstawie 
wybór uczestników procesu budowlanego 
nie sprzyjał zapewnieniu wymaganej ja-
kości robót drogowych, o czym świadczą 
przypadki usuwania wad lub dokonywania 
poprawek już wykonanej drogi.

Kontrola NIK wykazała, że głównym 
problemem związanym z nienależytą 
jakością wykonywanych robót był od 
wielu lat nieskuteczny nadzór inwestorski 
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nad realizowanymi inwestycjami ze strony 
GDDKiA. Brak tego nadzoru, zarówno na 
etapie przygotowania dokumentacji pro-
jektowej, jak i w trakcie realizacji zadań 
inwestycyjnych, miał wpływ nie tylko na 
niską jakość prowadzonych inwestycji, 
ale również na zwiększenie ich kosztów 
i wydłużenie czasu budowy. 

W szczególności GDDKiA nie była przy-
gotowana do należytego wykonania zadań 
wynikających z „Programu budowy dróg 
krajowych na lata 2008 –2012”:

 • Nie wprowadzono w pełni skutecz-
nych mechanizmów zapewniających 
uzyskanie odpowiednej jakości robót 
drogowych. W ponad 70% zbadanych 
przez NIK odcinków dróg nie osiągnię-
to parametrów określonych w szczegó-
łowych specyfikacjach technicznych, 
z czego w przypadku 50% skontrolo-
wanych inwestycji nieprawidłowości 
dotyczyły wykonywanych warstw bi-
tumicznych.
 • Blisko 40% dróg oddanych do ruchu 
nie zostało objęte monitoringiem jako-
ści robót.
 • Laboratoria drogowe GDDKiA nie 
były wystarczająco wyposażone w sprzęt 
badawczy konieczny do oceny jakości 
materiałów i technologii robót i nie po-
siadały, do końca 2013 r., akredytacji. 
Zgodnie z danymi zamieszczonymi na 
stronie internetowej Polskiego Centrum 
Akredytacji, pierwsze laboratorium dro-
gowe GDDKiA uzyskało akredytację 
24 stycznia 2014 r. Ostatnie, szesnaste, 
laboratorium drogowe uzyskało akredy-
tację 27 stycznia 2015 r.
Wysoki stopnień koncentracji zamó-

wień na wykonanie inwestycji drogowych 
nie sprzyjał prawidłowemu przygotowaniu 

inwestycji do realizacji, a niewłaściwie 
opracowana dokumentacja projektowa 
była podstawą uzasadnionych roszczeń 
wykonawców, związanych z konieczno-
ścią wykonania robót dodatkowych i prac 
naprawczych. Łączna wartość tych rosz-
czeń i dodatkowych prac budowlanych 
wyniosła blisko 63 mln zł. 

Nadto licznie występujące usterki, spo-
wodowane niewłaściwie wykonanymi ro-
botami budowlanymi lub zastosowaniem 
materiałów niespełniających warunków 
określonych w szczegółowych specyfika-
cjach technicznych, skutkowały koniecz-
nością podejmowania prac naprawczych 
i remontowych na nowo wybudowanych 
odcinkach dróg, krótko po ich oddaniu 
do ruchu.

NIK wnosiła pod adresem Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 
zarówno po wcześniejszych kontrolach 
(P/12/076 Wykonywanie przez GDDKiA 
obowiązków inwestora przy realizacji in-
westycji drogowych), jak i w związku z tą 
kontrolą, między innymi o podjęcie dzia-
łań w zakresie:

 • usprawnienia i wdrożenia rozwiązań 
w systemie zapewnienia jakości wyko-
nywanych robót budowlanych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem prawidłowego 
przygotowania dokumentacji projekto-
wej, w tym dokumentacji geologiczno-
-inżynierskiej;
 • wprowadzenia rozwiązań zapewnia-
jących rozpoczęcie pełnienia funk-
cji inżyniera kontraktu już na etapie 
przygotowania inwestycji do realizacji, 
a w szczególności w okresie sporządza-
nia dokumentacji projektowej;
 • wdrożenia jednolitych zasad przepro-
wadzania badań kontrolnych jakości 
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wykonanych robót i stosowanych ma-
teriałów budowlanych.
Biorąc pod uwagę wcześniejszą niesku-

teczność bądź niską skuteczność podej-
mowanych przez GDDKiA działań w za-
kresie zapewnienia odpowiedniej jakości 
robót drogowych, NIK wniosła pod adre-
sem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
o wzmożenie – w ramach posiadanych 
uprawnień i obowiązków – bieżącego nad-
zoru nad wprowadzaniem w GDDKiA 
docelowego i efektywnego systemu nad-
zoru inwestorskiego.

Równie ważne w działalności kontrol-
nej NIK są zagadnienia związane z sze-
roko rozumianym bezpieczeństwem 
państwa i obywateli. W kontroli reali-
zacji zadań w zakresie ochrony cyber-
przestrzeni RP NIK stwierdziła między 
innymi, że bezpieczeństwo w cyber-
przestrzeni nie jest w Polsce właściwie 
chronione. Nie przygotowano procedur 
reagowania w sytuacjach kryzysowych, 
a działania związane z ochroną cyber-
przestrzeni były prowadzone w sposób 
rozproszony i bez spójnej wizji systemo-
wej. Sprowadzały się one do doraźnego, 
ograniczonego reagowania na bieżące wy-
darzenia oraz biernego oczekiwania na re-
gulacje unijne. 

W ocenie NIK, istotnym czynnikiem wpły-
wającym negatywnie na realizację zadań w ob-
szarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 
było niewystarczające zaangażowanie kierow-
nictwa administracji rządowej, w tym Prezesa 
Rady Ministrów, w celu rozstrzygania kwestii 
spornych między poszczególnymi urzędami 
oraz zapewnienia współdziałania organów 
i instytucji związanych z bezpieczeństwem 
teleinformatycznym państwa.

Kierownictwo większości objętych kon-
trolą podmiotów państwowych nie miało 
świadomości należących do nich zadań 
związanych z ochroną cyberprzestrzeni 
RP, wynikających między innymi z kiero-
wania sprawami zarządzania kryzysowego, 
informatyzacji czy łączności. Zapewnienie 
bezpieczeństwa państwa w dalszym ciągu 
postrzegane było przez nich w sposób kon-
wencjonalny, głównie przez wdrożenie środ-
ków ochrony fizycznej, bez uwzględnie-
nia postępujących zmian technologicznych 
i wzrostu zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Zdaniem NIK, wciąż nie zostały opra-
cowane założenia systemu finansowania 
działań związanych z ochroną cyberprze-
strzeni RP. Nie przydzielono żadnych do-
datkowych środków na ich realizację, co 
w ocenie NIK, praktycznie sparaliżowało 
działania podmiotów państwowych w za-
kresie bezpieczeństwa teleinformatycz-
nego. Zasoby poszczególnych jednostek 
objętych kontrolą były bowiem nieade-
kwatne w stosunku do przypisanych im 
obowiązków. Kontrola wykazała również, 
że nie prowadzono żadnych prac legislacyj-
nych, które miałyby na celu unormowanie 
zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
teleinformatycznym państwa. 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła także 
prawidłowość funkcjonowania systemu za-
pewnienia bezpieczeństwa państwa i oby-
wateli w związku z wytwarzaniem, trans-
portem, przechowywaniem i stosowaniem 
materiałów wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego. Kontrola wykazała, 
że system mający służyć minimalizacji za-
grożeń związanych z wytwarzaniem, prze-
mieszczaniem i używaniem materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku 
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cywilnego nie zapewnia osiągnięcia celu, 
jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 
państwa i obywateli. Wynika to zarówno 
z nieprawidłowej realizacji przez organy 
administracji powołane do zapewnienia 
tego bezpieczeństwa zadań nałożonych na 
nie przez ustawodawcę, jak i z przyjętych 
rozwiązań legislacyjnych, które w niedo-
statecznym stopniu uwzględniają ryzyko 
przedostania się ich w ręce osób nieupraw-
nionych. 

Przeprowadzona przez Izbę analiza za-
grożeń wynikających z obecności materia-
łów wybuchowych w obrocie na terenie 
kraju wskazuje, że dla ograniczenia tego ry-
zyka niezbędny jest spójny i poprawnie 
funkcjonujący system, zdolny do zapo-
biegania ich przedostawaniu się w ręce 
osób nieuprawnionych oraz do szybkiego 
i skutecznego reagowania na sytuacje wska-
zujące, że do takich przypadków doszło. 

Izba zwróciła uwagę na istniejące w obo-
wiązujących regulacjach prawnych istotne 
zróżnicowanie wymagań, jakie stawiane 
są przedsiębiorcom ubiegającym się o kon-
cesję albo pozwolenie oraz osobom, któ-
rym przedsiębiorcy ci umożliwiają dostęp 
do materiałów wybuchowych. Różnice 
te – z punktu widzenia bezpieczeństwa 
państwa i obywateli – nie mają, zdaniem 
NIK, racjonalnego uzasadnienia, gdyż ry-
zyko związane z niewłaściwym użyciem 
tych materiałów jest we wszystkich przy-
padkach na tym samym poziomie. 

Najwyższa Izba Kontroli, dostrzegając 
aktualne problemy demograficzne, skon-
trolowała jakość opieki medycznej nad oso-
bami w wieku podeszłym. W raporcie 
z tej kontroli NIK zwróciła uwagę, że obec-
ny system rozliczania usług zdrowotnych 

przez NFZ nie jest dostosowany do wy-
stępującej u osób starszych tak zwanej 
wielochorobowości. 

Izba wykazała, że w Polsce nie ma spój-
nego i kompleksowego systemu opieki 
medycznej nad pacjentami w podeszłym 
wieku. Brakuje geriatrów i poradni spe-
cjalistycznych oraz oddziałów szpitalnych. 
Z przeprowadzonej przez Izbę analizy wy-
nika także, że pacjent w podeszłym wieku 
kompleksowo prowadzony przez geriatrę 
funkcjonuje lepiej, a jego leczenie kosztuje 
mniej niż pacjenta leczonego przez spe-
cjalistów innych dziedzin. NIK wskazała 
potrzebę wprowadzenia przez Ministra 
Zdrowia pełnego systemu opieki zdrowot-
nej dla osób w podeszłym wieku. 

W opinii NIK, opieka zdrowotna adre-
sowana do osób w podeszłym wieku po-
winna opierać się na założeniach wska-
zanych w programie „Długofalowej polityki 
senioralnej w Polsce na lata 2014–2020”, 
a także uwzględniać wnioski wynikające 
z kontroli. Rzetelna analiza potrzeb, która 
leży w gestii zarówno organizatora sys-
temu, jak i płatnika świadczeń, powinna 
w krótkim czasie wskazać rejony szczegól-
nego deficytu opieki geriatrycznej.

Wycena świadczeń w zakresie geriatrii, 
w opinii NIK, powinna być tak skonstru-
owana, by warunki finansowe umożliwiały 
tworzenie nowych placówek geriatrycz-
nych. Wskazane jest również wprowadze-
nie procedur umożliwiających identyfi-
kowanie wśród pacjentów w podeszłym 
wieku chorych zwiększonego ryzyka do 
dalszego działania diagnostyczno-terapeu-
tycznego i opiekuńczego. Organizatorzy 
systemu opieki geriatrycznej dla osób w po-
deszłym wieku, między innymi z uwagi 
na specyfikę tej grupy pacjentów, powinni 
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również zadbać o właściwy przekaz in-
formacji dotyczących opieki medycznej 
dla osób starszych.

W ostatnich latach do NIK wpłynęło 
kilkadziesiąt skarg dotyczących funkcjo-
nowania systemu identyfikacji, kontroli 
i leczenia niepożądanych odczynów po-
szczepiennych. W kwietniu 2013 r. marsza-
łek Senatu przekazał do NIK oświadcze-
nie grupy senatorów, w którym wnoszono 
o rozważenie podjęcia kontroli dotyczącej 
funkcjonowania systemu szczepień ochron-
nych. Wprowadzenie obowiązkowych 
szczepień przyczyniło się do zmniejszenia 
zachorowalności na wiele chorób zakaź-
nych, z których część została całkowicie 
wyeliminowana. Od około 30 lat w Polsce 
nie odnotowano zachorowań na błonicę, 
poliomyelitis czy tężec noworodkowy. 

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach 
na świecie, co roku znacząco wzrasta licz-
ba dzieci nieszczepionych, których rodzi-
ce odmawiają zaszczepienia. Przyczyną 
zwiększającej się liczby nieszczepionych 
dzieci jest przede wszystkim obawa rodzi-
ców przed wystąpieniem niepożądanych 
odczynów poszczepiennych wywołują-
cych, ich zdaniem, groźne choroby. 

W 2011 r. odmowa rodziców była przy-
czyną niezaszczepienia około 4,7 tys. dzie-
ci, w 2012 r. około 5,3 tys., w 2013 r. 
ponad 7 tys., a w 2014 już ponad 12 tys. 
Działania powiatowych inspektorów sani-
tarnych wobec opiekunów dzieci uchyla-
jących się od wykonania obowiązku szcze-
pień ochronnych były często nieskuteczne 
i niewystarczające. 

Kontrola NIK wykazała, że obowiązują-
cy system szczepień ochronnych zapew-
nia bezpieczeństwo zarówno dzieciom 

poddawanym szczepieniu, jak i całej po-
pulacji. Wprowadzone warunki zakupu 
szczepionek, jak również standardy ich do-
stawy i przechowywania, gwarantowały 
bezpieczeństwo zdrowotne szczepionym 
dzieciom. 

Istotne są ustalenia kontroli dotyczące 
braku realizacji rekomendacji ekspertów 
w sprawie rozszerzenia obowiązującego 
katalogu szczepień o szczepienia prze-
ciwko pneumokokom dla całej populacji 
dzieci i finansowania z budżetu państwa 
zakupu szczepionek wysokoskojarzonych 
(pięć lub sześć w jednej). Obecnie są one 
dostępne po ich sfinansowaniu przez ro-
dziców lub opiekunów dziecka. NIK wska-
zała, że od kilku lat nie udaje się rozsze-
rzenie i unowocześnienie katalogu szcze-
pień obowiązkowych. Brakuje na ten cel 
około 200 mln zł. 

Zdaniem NIK, konieczne jest monito-
rowanie realizacji przez Ministra Zdrowia 
wniosku Izby dotyczącego zmiany roz-
porządzenia w sprawie obowiązkowych 
szczepień ochronnych. 

W okresie objętym kontrolą Minister 
Zdrowia wielokrotnie wskazywał Ministro-
wi Finansów na konieczność zwiększenia 
środków na realizację obowiązkowych 
szczepień ochronnych przez zwiększenie 
limitu wydatków w części 46 – „Zdrowie”, 
o potrzebie tej informował również bez-
skutecznie Radę Ministrów.

Opierając się na ustaleniach kontroli, 
jak również biorąc pod uwagę wdraża-
ną zmianę systemu finansowania zaku-
pu szczepionek do programu szczepień 
ochronnych, NIK skierowała do Ministra 
Zdrowia wnioski o zmianę rozporządze-
nia w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych, polegającą na rozszerzeniu 
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szczepień przeciwko pneumokokom na 
całą populację dzieci oraz o uwzględnienie 
w szacowanym koszcie zakupu szczepionek 
służących realizacji programu szczepień 
ochronnych w 2017 r. kosztu zakupu szcze-
pionek przeciwko pneumokokom dla całej 
populacji dzieci oraz szczepionek wyso-
koskojarzonych w innych szczepieniach.

NIK zwróciła uwagę, że w przypad-
ku transportu szczepionek zakupionych 
przez opiekunów dziecka poza przychod-
nią istnieje ryzyko, że produkty te są prze-
wożone w nieodpowiednich warunkach. 
Niezachowanie wymaganego przez produ-
centa cyklu chłodniczego może skutkować 
uszkodzeniem szczepionki. Dlatego NIK 
rekomenduje lekarzom POZ wykonują-
cym szczepienia ochronne informowanie 
opiekunów dzieci o wymogach w zakresie 
transportu i przechowywania szczepionek.

Po kontroli NIK wniosła do Ministra 
Zdrowia o dalsze prowadzenie wspólnych 
z Głównym Inspektorem Sanitarnym 
i  Narodowym Instytutem Zdrowia 
Publicznego – Państwowym Zakładem 
Higieny skoordynowanych działań edu-
kacyjnych oraz szukanie skutecznych 
sposobów przekazania opiekunom 
rzetelnych informacji o szczepieniach. 
Natomiast do Głównego Inspektora 
Sanitarnego NIK skierowała wniosek 
o doprecyzowanie w programie szcze-
pień ochronnych zapisów odnoszących 
się do organizacji szczepień, w szczegól-
ności dotyczących dzieci rozpoczynających 
naukę w szkole.

Istotnym problemem państw korzysta-
jących ze wspólnych zlewni rzek jest roz-
przestrzenianie się transgranicznych za-
nieczyszczeń wodnych. Ochrona zasobów 

wodnych rzeki Bug oraz osiągnięcie do-
brego stanu wód tej rzeki jest zadaniem 
priorytetowym. Kontrolę sprawdzającą 
Ochrona wód zlewni rzeki Bug w latach 
2003–2006 (I kw.) podjęto w związku 
z wnioskiem Prezesa Izby Obrachunkowej 
Ukrainy. We wrześniu 2014 r., w efekcie 
spotkania przedstawicieli NOK Białorusi, 
Ukrainy i Polski podpisany został trójstron-
nie dokument pt. „Wspólne stanowisko 
dotyczące współpracy podczas kontroli 
równoległej Ochrony wód zlewni rzeki 
Bug przed zanieczyszczeniami”(kontrola 
sprawdzająca). NOK uzgodniły zakres, 
założenia organizacyjne oraz harmonogram 
działań kontrolnych i wzajemnych kon-
sultacji. Strony zobowiązały się do zacho-
wania międzynarodowych standardów 
INTOSAI. 

Po kontroli stwierdzono, że w latach 
2007–2014 nie poprawiła się znacząco 
czystość wód zlewni Bugu. Poprawiły się 
niektóre wskaźniki zanieczyszczeń na 
dopływach Bugu – nastąpiło to między 
innymi w wyniku realizacji inwestycji po 
stronie polskiej i białoruskiej, przez budowę 
nowych oczyszczalni ścieków i sieci kanali- 
zacyjnych oraz modernizację już istnie-
jących. 

Stan wód samej rzeki Bug, w świetle 
badań monitoringowych, został nato-
miast oceniony przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska jako zły, a osiągnięcie celów 
środowiskowych, to jest co najmniej do-
brego stanu ekologicznego wód, uzna-
no w „Planie gospodarowania wodami 
dorzecza Wisły” za zagrożone i prze-
sunięto je w czasie z 2015 r. do 2021 r., 
a  niektórych nawet do 2027  r. Jako 
przyczynę nieosiągnięcia dobrego stanu  
wód i konieczne przesunięcie terminów  
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Ramowej dyrektywy wodnej wskaza-
no głównie zanieczyszczenia wód Bugu 
poza granicami Polski, to jest na terenie 
Ukrainy, gdzie odprowadzano do tej rzeki 
nieoczyszczone bądź niedostatecznie 
oczyszczone ścieki komunalne i przemy-
słowe, stanowiące około 93% całej ich ob-
jętości, zrzucane na wspólnym polsko-
-ukraińskim odcinku Bugu oraz z terenu 
Białorusi. W szczególności współpraca 
z Ukrainą nie przyniosła stronie polskiej 
wymiernych korzyści ekologicznych. 

Działania skontrolowanych organów od-
powiedzialnych za realizację zadań zwią-
zanych z gospodarowaniem i ochroną zaso-
bów wodnych oraz współpracę na wodach 
granicznych, podejmowane w celu ochrony 
wód zlewni rzeki Bug przed zanieczysz-
czeniami, były nieskuteczne, rozproszone 
i nieskoordynowane. 

Prowadzona przez Ministra Środowiska 
współpraca międzynarodowa w zakresie 
poprawy stanu wód zlewni Bugu była nie-
efektywna, na co NIK zwracała uwagę już 
w 2006 r. Minister Środowiska przedkładał 
Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej nie-
rzetelne informacje o stanie współpracy 
międzynarodowej na Bugu.

Uzasadnieniem negatywnej oceny dzia-
łań Ministra Środowiska w zakresie ochro-
ny wód zlewni Bugu przed zanieczyszcze-
niami jest: 

 • niepodjęcie, pomimo takiego obowiąz-
ku, działań w celu ustanowienia pełno-
mocnika Rządu Rzeczypospolitej Pol-
skiej do spraw współpracy na wodach 
granicznych z Ukrainą;
 •  niedopełnienie obowiązku przekaza-
nia stronie białoruskiej i ukraińskiej 
oraz Komisji Europejskiej przygotowane-
go w 2009 r. projektu umowy w sprawie 

utworzenia Międzynarodowej Komisji 
Ochrony i Użytkowania Zasobów Wod-
nych Zlewni Bugu, to jest niezrealizo-
wanie głównej rekomendacji zawartej 
w „Pilotowym monitoringu i oceny ja-
kości wód w zlewni rzeki Bug”; 
 • niedopełnienie obowiązku wyznacze-
nia w 2010 r. współprzewodniczącego 
Polsko-Białoruskiej Komisji ds. współ-
pracy w dziedzinie ochrony środowi-
ska, co było powodem nierozpoczęcia 
współpracy międzynarodowej pomię-
dzy Polską a Białorusią w tym zakresie, 
w sytuacji gdy od 2000 r. pomiędzy rzą-
dami tych dwóch państw prowadzone 
były, bez skutku, negocjacje treści pro-
jektu umowy o współpracy na wodach 
granicznych. 
NIK oceniła, że wymienione nieprawi-

dłowości były między innymi skutkiem 
niezapewnienia przez Ministra Środowiska 
ciągłości realizacji zadań w zakresie ochro-
ny zlewni rzeki Bug przed zanieczyszcze-
niami, a także braku właściwego nadzoru 
nad komórkami organizacyjnymi minister-
stwa realizującymi zadania z zakresu go-
spodarki wodnej. Zadania te nie były rów-
nież przedmiotem kontroli i audytu we-
wnętrznego Ministerstwa. 

Minister Środowiska, uwzględniając 
wymogi Ramowej dyrektywy wodnej, 
wydał zaległe akty wykonawcze do usta-
wy – Prawo wodne, dotyczące określenia 
sposobu klasyfikacji i oceny wód powierz-
chniowych oraz sposobu i form prowadze-
nia ich monitoringu, realizując tym samym 
wniosek pokontrolny NIK z 2006 r.

Wojewoda Lubelski, jako przedstawi-
ciel Rady Ministrów w województwie, 
w którym odcinek rzeki Bug o długo-
ści 369 km stanowi naturalną granicę 
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pomiędzy Polską, Republiką Białoruś 
i Ukrainą, nie inicjował żadnych działań 
międzynarodowych ukierunkowanych na 
poprawę stanu czystości rzeki Bug, na co 
NIK zwracała uwagę już w 2006 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Warszawie opracował wy-
maganą dokumentację planistyczną na po-
trzeby sporządzenia między innymi „Planu 
gospodarowania wodami dorzecza Wisły”, 
uwzględniającą również stan gospodarki 
wodnościekowej po stronie ukraińskiej 
zlewni Bugu. Dyrektor tej jednostki or-
ganizacyjnej nie wykonał jednak części 
wniosków pokontrolnych NIK z 2006 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Lublinie prowadził moni-
toring wód zlewni Bugu zgodnie z obowią-
zującymi przepisami i wymogami Ramowej 
dyrektywy wodnej.

NIK pozytywnie oceniła udziele-
nie przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej stronie 
białoruskiej pomocy finansowej na moder-
nizację oczyszczalni ścieków w Brześciu, 
w wysokości ogółem 5522,6 tys. zł, mającej 
na celu zmniejszenie zagrożenia ekologicz-
nego dla wód zlewni Bugu.

Sygnały napływające do NIK wskazy-
wały na trudności w komunikowaniu się 
osób z dysfunkcją narządów mowy i słu-
chu z podmiotami świadczącymi usługi 
publiczne. Wprowadzenie ustawy o języ-
ku migowym w 2011 r. uzasadniono ko-
niecznością stworzenia stanu prawnego, 
który zapewni odpowiedni poziom wspar-
cia w pokonywaniu barier w komunikowa-
niu się. Osoby głuche i niedosłyszące wska-
zywały jednak na brak dostępu do usług 
tłumaczy języka migowego, niestosowanie 

przez zobowiązane podmioty udogodnień 
dla niesłyszących, niewywiązywanie się 
przez organy administracji publicznej 
z obowiązków informacyjnych czy nie-
znajomość zasad obsługi osób głuchych 
lub niedosłyszących. Także Rzecznik Praw 
Obywatelskich zwrócił się do NIK z su-
gestią przeprowadzenia kontroli realiza-
cji przez organy administracji publicznej 
przepisów ustawy o języku migowym. 

Kontrolę świadczenia usług publicznych 
osobom posługującym się jezykiem migo-
wym NIK przeprowadziła w 60 urzędach 
organów administracji publicznej z tere-
nu województw: kujawsko-pomorskiego, 
podkarpackiego, podlaskiego, lubuskiego, 
śląskiego i wielkopolskiego. 

NIK stwierdziła, że poziom realizacji 
przepisów ustawy przez skontrolowane 
podmioty, po ponad dwóch latach jej obo-
wiązywania, był bardzo niski. Nadal wy-
stępowały obszary wymagające dosto-
sowania do specyficznych potrzeb osób 
z niepełnosprawnością słuchu – nawet 
w tych podmiotach, które podjęły dzia-
łania zmierzające do realizacji przepisów 
ustawy o języku migowym.

Wyniki naszej kontroli wskazały, że 
skontrolowane podmioty wykonujące 
usługi publiczne nie były przygotowane 
do kontaktów z osobami posługującymi 
się językiem migowym. W okresie od wej-
ścia w życie ustawy o języku migowym 
(większość jej przepisów weszła w życie 
1 kwietnia 2012 r.) do rozpoczęcia kontroli 
NIK (tj. od 27 sierpnia 2014 r.) nie podjęły 
one wystarczających działań dla rzetelnego 
i skutecznego wypełniania obowiązków 
określonych w tej ustawie i nie zapewniły 
osobom posługującym się językiem mi-
gowym dostępu do zrozumiałej dla nich 
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informacji. Tym samym osobom posługują-
cym się językiem migowym nie zagwaran-
towano dostępu do usług publicznych na 
równi ze słyszącą częścią społeczeństwa. 

Niemal żaden ze skontrolowanych pod-
miotów, w dniu wejścia w życie ustawy 
o języku migowym, pomimo półrocznego 
vacatio legis, nie wywiązał się z nałożonych 
tą ustawą obowiązków informacyjnych. 
Osób uprawnionych nie informowano 
o przysługujących im prawach w kontak-
tach z organami administracji publicznej 
oraz o warunkach korzystania z tych praw. 

Zamieszczane na stronach interneto-
wych oraz w siedzibach skontrolowanych 
podmiotów komunikaty były niezrozumia-
łe dla części osób głuchych. Udostępniono 
je bowiem tylko w języku polskim, bez tłu-
maczenia na język migowy. Co więcej, 
niepoinformowanie osób głuchych o przy-
sługujących im prawach w zrozumiałym 
dla nich języku czyniło usługi świadczone 
przez skontrolowane podmioty praktycz-
nie niedostępnymi dla tych osób. 

Skontrolowane podmioty nie były przy-
gotowane do korzystania ze środków i roz-
wiązań technicznych umożliwiających 
wymianę informacji w języku migowym. 

O zaniedbaniach w przygotowaniu 
podmiotów realizujących ważne zada-
nia publiczne do kontaktów z osobami 
posługującymi się językiem migowym 
świadczą dodatkowo wyniki ekspery-
mentu, który kontrolerzy NIK wykonali 
w trakcie prowadzenia badań kontrolnych. 
Zdecydowana większość stron interne-
towych, których przeglądu przy udziale 
kontrolerów NIK dokonała osoba głu-
cha, nie spełniała kryterium dostępności 
dla osób posługujących się językiem migo-
wym. Tym samym niedostępne dla osób 

posługujących się językiem migowym 
były publiczne informacje zamieszczone 
na tych stronach. 

Na upowszechnienie zasługują dobre 
praktyki zauważone przez NIK:

 • We wszystkich skontrolowanych oddzia-
łach terenowych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych klientom udostępniono sa-
moobsługowe urządzenie informacyjne 
(tzw. urzędomat), które jest dostępne 
dla klientów ZUS siedem dni w tygo-
dniu, 24 godziny na dobę, i jest wypo-
sażone w pętlę indukcyjną generującą 
pole elektromagnetyczne, które może 
być odbierane przez większość apara-
tów słuchowych. Klawiatura tego urzą-
dzenia posiada oznaczenia w języku 
Braille’a, co umożliwia korzystanie 
z niej przez osoby niewidome i głucho-
niewidome.
 • W budynku Powiatowego Urzędu Pracy 
w Augustowie zainstalowano urządze-
nie zapewniające dostęp do świadczenia 
usług tłumacza języka migowego on-line. 
Usługa polega na tłumaczeniu języka mi-
gowego „na żywo”, na bazie wideokonfe-
rencji, w rzeczywistym czasie trwania 
rozmowy. Z urządzenia mogą korzystać 
klienci wszystkich jednostek organiza-
cyjnych powiatu augustowskiego.
 • Przykładem dążenia do zapewnienia do-
stępu do usług tłumaczenia wysokiej 
jakości było zorganizowanie w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 
stałych dyżurów tłumacza języka migo-
wego. Od stycznia 2011 r. tłumacz języ-
ka migowego pełni w tym urzędzie dwa 
razy w tygodniu czterogodzinne dyżu-
ry. W czasie dyżuru istnieje możliwość 
nawiązania kontaktu z tłumaczem za 
pomocą internetowego komunikatora 
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audiowizualnego. Możliwość skontak-
towania się za pośrednictwem komuni-
katora z pełniącym dyżur tłumaczem za-
pewniono również osobom niesłyszącym 
załatwiającym sprawy w zamiejscowych 
delegaturach urzędu.
 • Jeszcze przed wejściem w życie ustawy 
o języku migowym, w styczniu 2008 r., 
Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej 
Górze nawiązał współpracę z oddzia-
łem Polskiego Związku Głuchych w Zie-
lonej Górze, w ramach której osobom 
uprawnionym zaproponowano obsługę 
poza kolejnością, w wydzielonym po-
mieszczeniu w urzędzie. Wyznaczo-
no też urzędnika odpowiedzialnego za 
współpracę z przedstawicielem PZG. 
W okresie składania zeznań podatko-
wych za 2013 r. pracownicy tego urzędu 
spotykali się z zainteresowanymi osoba-
mi uprawnionymi w siedzibie oddziału 
PZG, gdzie udzielali odpowiedzi na py-
tania i służyli pomocą w sporządzeniu 
rozliczeń podatkowych.

Najwyższa Izba Kontroli, po kontroli 
wydatków spółek Grupy PKP na usługi do-
radcze (konsultingowe) i eksperckie negaty-
wnie oceniła działalność spółek Grupy 
PKP związaną z udzielaniem w latach 
2012–2014 zamówień na usługi doradcze 
i eksperckie podmiotom zewnętrznym.

Obowiązujące w spółkach rozwiązania 
organizacyjno-proceduralne, a także sto-
sowana praktyka, nie stanowiły mecha-
nizmów minimalizujących ryzyko niece-
lowego i nieefektywnego wydatkowania 
środków na usługi doradcze i eksperckie. 
Regulacje wewnętrzne nie obligowały 
do dokonywania przed zleceniem usług 
analizy rzeczywistych potrzeb i korzyści 

dla spółek, a także oszacowania warto-
ści zamówienia lub, w sytuacji sformu-
łowania ogólnego wymogu w tym zakre-
sie, nie określały sposobu jego dokonywa-
nia. Również po wykonaniu usługi spółki 
nie prowadziły analiz uzyskanych efektów 
w relacji do poniesionych kosztów. 

W latach 2012–2014 w czterech jed-
nostkach objętych kontrolą zawarto 
1029 umów na usługi doradcze i eksperckie 
z osobami fizycznymi, prawnymi lub jed-
nostkami organizacyjnymi niemającymi 
osobowości prawnej, na które wydatko-
wano 171 mln zł. 

W przypadku 15% skontrolowanych 
umów (10 umów), o wartości 1496,8 tys. zł, 
NIK stwierdziła zlecanie podmiotom ze-
wnętrznym prac, które mieściły się w pod-
stawowych zadaniach komórek organiza-
cyjnych spółek i ich pracowników. Izba 
zakwestionowała celowość zlecania pod-
miotom zewnętrznym tego typu zadań.

Zlecenia dotyczyły między innymi 
opracowania strategii działalności spół-
ki oraz usług z zakresu public relations. 
Udzielanie tych zleceń tłumaczono nie-
wystarczającą obsadą personalną spowo-
dowaną rotacją kadr, wymaganą wiedzą 
specjalistyczną, przy jednoczesnym braku 
pracowników mających odpowiednie kwa-
lifikacje i doświadczenie, lub też pilną ko-
niecznością wykonania zadań. Okoliczności 
te nie były jednak przekonywające w sy-
tuacji utrzymującego się poziomu zatrud-
nienia, a także wzrostu średniego wyna-
grodzenia pracowników w komórkach 
odpowiedzialnych za realizację prac wy-
nikających z części umów. 

W kontekście przedmiotu niektórych 
umów nie znajduje również uzasadnienia 
argumentacja odnośnie do wymaganej 
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wiedzy specjalistycznej oraz braku od-
powiednich kwalifikacji i doświadcze-
nia pracowników spółek. Podmiotom 
zewnętrznym zlecano bowiem, na przy-
kład, opracowanie strategii działalności na 
lata 2013–2015 z perspektywą do 2020 r., 
co, ze względu na charakter i rolę takiego 
dokumentu, powinno należeć do podsta-
wowych zadań zarządu spółki.

Trzy spółki (PKP Informatyka, PKP 
Ener getyka, PKP Intercity) ponosiły kosz-
ty wynikające z realizacji tak zwanych 
umów korporacyjnych, których wyko-
nawcą była PKP SA, czyli właściciel spó-
łek. W ocenie NIK, zawarcie tych umów 
było działaniem nieprzynoszącym wery-
fikowalnych, wynikających bezpośrednio 
z umowy, korzyści dla spółek. Część zadań 
będących przedmiotem umów miała cha-
rakter zarządzania spółką lub była zbieżna 
z zadaniami ich komórek organizacyjnych. 
Strony umowy nie uzgadniały zakresu 
świadczonych usług. Dodatkowo przyjęty 
sposób rozliczania umów nie pozwalał na 
dokonanie weryfikacji wykonanych prac. 

Wyniki prac będących przedmiotem 
umów (10%), z tytułu których wydano 
841,2 tys. zł, nie zostały przez spółki wy-
korzystane (lub zostały wykorzystane czę-
ściowo), czego przyczyną było między in-
nymi niewłaściwe przygotowanie spółek 
zarówno na etapie poprzedzającym udzie-
lenie zleceń, jak i na etapie ich realizacji. 
We wszystkich spółkach stwierdzono nie-
przestrzeganie wewnętrznych procedur 
regulujących zasady udzielania zamówień 
podmiotom zewnętrznym.

W przypadku udzielania zamówień na 
usługi doradcze i eksperckie procedury 
te nie wymagały jednak przeprowadza-
nia i dokumentowania oceny celowości 

zaciągania zobowiązań (obejmującej analizę 
potrzeb oraz kosztów i korzyści) oraz doko-
nywania oszacowania wartości zamówienia 
(jedna jednostka) lub, w sytuacji sformu-
łowania ogólnego wymogu w tym zakresie, 
nie określały sposobu jego dokonywania 
i nie zobowiązywały do dokumentowania 
przeprowadzonych w ramach szacowania 
czynności. Pomimo tego, iż procedury za-
kupowe obowiązujące w trzech jednost-
kach wyrażały generalną zasadę prymatu 
przy udzielaniu zamówień trybów konku-
rencyjnych, to uregulowania szczególne 
wyłączały zamówienia na usługi doradcze 
i eksperckie z tej reguły.

W ocenie NIK, brak uregulowania po-
wyższych kwestii, w połączeniu z faktem, 
że zamówienia na usługi doradcze i eks-
perckie dokonywane były w zdecydowa-
nej większości w trybie pozakonkurencyj-
nym, stwarzał warunki do nieefektywne-
go wydatkowania środków. Dodatkowo, 
brak obowiązku dokumentowania niektó-
rych czynności podejmowanych w trakcie 
udzielania zamówienia (analiza potrzeb, 
szacowanie wartości, wybór wykonawcy) 
skutkował brakiem transparentności postę-
powania, a także ograniczał mechanizmy 
kontroli. Tak funkcjonujący system zleca-
nia usług doradczych i eksperckich stwarza 
warunki do zamawiania usług zbędnych 
oraz zawyżania kosztów ponoszonych za 
te usługi, jest również wysoce podatny na 
wystąpienie zjawisk korupcyjnych.

Z kontroli wynika generalny wniosek 
o wyeliminowanie z obszaru udzielania 
zamówień na usługi doradcze i eksper-
ckie mechanizmów korupcjogennych, 
polegających między innymi na dowol-
ności postępowania oraz słabości kontroli 
i nadzoru. 
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Istotne dla funkcjonowania państwa 
i obywateli były również inne kontrole, 
które pragnę omówić w nieco węższym 
aspekcie: 

Kontrola nadzoru nad publicznym obro-
tem instrumentami finansowymi wskazała 
na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa 
obrotu tymi instrumentami w obszarach, 
które mogą być polem do nadużyć z uwagi 
na brak odpowiednich mechanizmów nad-
zorczych. W ocenie NIK, kwestie te po-
winny być przedmiotem działań legisla-
cyjnych. 

NIK oceniła także realizację programu 
Inwestycje polskie oraz efektów wykorzy-
stania środków przekazanych na ten cel 
przez Skarb Państwa do Banku Gos po-
darstwa Krajowego i Polskich Inwestycji 
Rozwojowych SA. Kontrola wykazała, że 
sposób przygotowania i realizacji progra-
mu nie zagwarantował osiągnięcia efek-
tów w wysokości planowanej do 2015 r. 
Finansowanie udziału BGK w tym progra-
mie spowodowało znaczące zwiększenie 
długu publicznego. 

W badaniach dotyczących alterna-
tywnych metod wykorzystania węgla ka-
miennego uwzględniliśmy aspekt rozwoju 
i bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
Polska stoi bowiem przed wyzwaniem, 
jakim jest redukcja emisji gazów cieplar-
nianych przy jednoczesnym wykorzysty-
waniu węgla jako podstawowego surowca 
energetycznego. Szansą na osiągnięcie obu 
celów są tak zwane czyste technologie wę-
glowe. W ocenie NIK, pomimo istnienia 
rządowych założeń strategicznych, zabra-
kło spójnej polityki wymuszającej działa-
nia branż górnictwa, energetyki i chemii. 

NIK badała też problem gospodarowa-
nia rezerwami strategicznymi, negatywnie 

oceniając działania ministrów gospodarki 
i finansów, którzy nie byli w stanie dopro-
wadzić do uruchomienia systemu rezerw 
strategicznych. Nie zostało więc wykona-
ne jedno z najważniejszych ustawowych 
zadań państwa.

Kontrolowaliśmy sprawność działania 
służb państwowych na wybranych przej-
ściach granicznych na granicy wschodniej 
RP oraz organizację i finansowanie przejść 
granicznych na terenie województwa lubel-
skiego. Kontrola wykazała, że stan organi-
zacji i wyposażenia służb państwowych był 
niewystarczający w stosunku do wzrasta-
jącej liczby odprawionych pojazdów i osób 
przekraczających granicę. NIK wykazała 
ponadto, że w latach 2011–2013 Lubelski 
Zarząd Obsługi Przejść Granicznych zre-
alizował potrzeby zgłaszane przez Służbę 
Celną na poziomie 37,3% złożonych za-
mówień. Funkcjonariusze celni przepro-
wadzili na przejściach granicznych w woj. 
lubelskim łącznie niemal 636 tys. kon-
troli. Przysporzyło to budżetowi państwa 
79 mln zł należności publicznoprawnych.

Aktualna w świetle wyzwań, przed ja-
kimi staje Europa, pozostaje kontrola 
udzielania przez organy administracji 
ochrony cudzoziemcom przebywającym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
NIK oceniła, że prawidłowo i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami wykony-
wano procedury przyjmowania wniosków 
o nadanie statusu uchodźcy, prowadzo-
no krajowy zbiór rejestrów w sprawach 
cudzoziemców oraz zorganizowano i pro-
wadzono strzeżone pobytowe ośrodki 
dla cudzoziemców. Stwierdzone nieprawi-
dłowości dotyczyły między innymi pro-
cedur udzielania cudzoziemcom ochrony 
międzynarodowej.
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W 2015 r. wiele kontroli NIK, podob-
nie jak w latach wcześniejszych, dotyczyło 
ochrony zdrowia. Kontrola podstawowej 
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wy-
kazała, że ponad połowa skontrolowanych 
podmiotów nie spełniała właściwie swo-
jej roli w zakresie profilaktyki, zwłasz-
cza w odniesieniu do chorób cywilizacy-
jnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
schorzeń układu krążenia oraz chorób 
nowotworowych. 

Wyniki kontroli funkcjonowania szpitali 
klinicznych wykazały, że obecne regula-
cje prawne utrudniają efektywną działal-
ność tego rodzaju placówek. Część z nich 
znajduje się w bardzo złej sytuacji eko-
nomicznej, zagrażającej dalszemu dzia-
łaniu. Jednocześnie istnieją szpitale re-
gulujące na bieżąco swoje zobowiązania. 
Zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej szpi-
tali klinicznych wskazuje na znaczenie pra-
widłowego zarządzania tymi placówkami. 
NIK stwierdziła, że brakuje rozwiązań sys-
temowych dotyczących funkcjonowania 
szpitali klinicznych, które uwzględniałyby 
ich szczególną rolę w obszarze leczniczym, 
dydaktycznym oraz naukowo-badawczym. 

Badanie realizacji zadań Narodowego 
Funduszu Zdrowia w 2014 r. wykazało, 
że w porównaniu z latami poprzednimi 
nastąpiło pogorszenie dostępu do świad-
czeń zdrowotnych w badanych zakresach 
usług medycznych. Średni czas oczekiwa-
nia do specjalistów (w pięciu analizowa-
nych rodzajach poradni ambulatoryjnych) 
wydłużył się w 2014 r. (w odniesieniu do 
roku poprzedniego) od 21% do blisko 35%. 
W lecznictwie szpitalnym czas oczekiwa-
nia w pięciu wybranych rodzajach oddzia-
łów szpitalnych wydłużył się od 3,5% do 
ponad 33%. 

NIK stwierdziła również, że system 
kształcenia i przygotowania zawodowego 
kadr medycznych nie zapewniał przygoto-
wania wystarczającej liczby odpowiednio 
wykształconych specjalistów, stosownie 
do zmieniających się potrzeb zdrowotnych 
społeczeństwa. NIK zwraca uwagę, że brak 
lekarzy niektórych specjalności staje się 
jedną z najistotniejszych systemowych 
przyczyn wydłużania się czasu oczeki-
wania na świadczenia medyczne. 

Najwyższa Izba Kontroli poświęca szcze-
gólną uwagę działaniom w obszarze zwią-
zanym z ochroną środowiska.

W 2015 r. skontrolowaliśmy przeprowa-
dzanie strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko przez organy jednostek sa-
morządu terytorialnego. Wyniki kontroli 
wykazały, że procedura dotycząca prze-
prowadzania tych ocen nie przebiegała 
prawidłowo, między innymi w zakresie 
procedury związanej z przyjęciem doku-
mentu i właściwego informowania o nim 
opinii publicznej oraz przekazywania doku-
mentu do właściwego regionalnego dyrek-
tora ochrony środowiska i państwowego 
inspektora sanitarnego. 

W zainteresowaniu kontrolnym NIK 
pozostawała także działalność instytu-
tów badawczych. Skontrolowane insty-
tuty nie wykorzystywały w pełni swo-
jego potencjału. W znikomym stopniu 
prowadziły działalność wdrożeniową, 
która jest ich ustawowym obowiązkiem. 
Choć liczba opatentowanych wynalazków 
wzrosła dwukrotnie, nie zaowocowało to 
analogicznym wzrostem ich wykorzysta-
nia – jedynie 20% z nich znalazło zastoso-
wanie w praktyce.

Z kolei kontrola komercjalizacji wyników 
badań naukowych wykazała, że pomimo 
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zgodności ze strategicznymi kierunkami 
badań naukowych, poszczególne inicjaty-
wy (programy i przedsięwzięcia) charakte-
ryzowały się opóźnieniami i brakiem stabil-
ności finansowania. W ocenie Najwyższej 
Izby Kontroli, stwierdzone wady w sys-
temie wsparcia komercjalizacji wyników 
badań naukowych skutkują słabszym od 
zakładanego wzrostem innowacyjności 
polskiej gospodarki. 

Istotna dla  rozwoju polskiej nauki 
była także kontrola kształcenia na studiach 
doktoranckich. Uzyskane wyniki pokazały, 
że stosunkowo łatwa dostępność studiów 
doktoranckich i masowe kształcenie dok-
torantów, z których część nie jest przygoto-
wana do rozpoczynania kariery naukowej, 
może wzbudzać poważne wątpliwości co 
do jakości i skuteczności takiego naucza-
nia. Badania potrzeb polskiej gospodarki 
nie wykazują, aby pracodawcy byli szcze-
gólnie zainteresowani zatrudnianiem osób 
ze stopniem naukowym doktora. 

Kontynuowaliśmy badania z zakresu 
polityki rodzinnej państwa, podejmując 
kontrolę koordynacji polityki rodzinnej 
w Polsce. W ocenie NIK, w polityce ro-
dzinnej koncentrowano się na działaniach 
doraźnych, bez zapewnienia odpowied-
niej koordynacji. Nie były określone ramy 
polityki rodzinnej oraz nie sprecyzowano 
jej celów. Brakowało również systemowej 
analizy osiąganych efektów w powiązaniu 
z ponoszonymi nakładami. Zdiagnozowane 
problemy dotyczące koordynacji polityki 
rodzinnej w Polsce wskazują na potrze-
bę fundamentalnej zmiany w podejściu 
do postrzegania działań prorodzinnych 
państwa przez nadanie im charakteru 
długofalowej inwestycji w przyszłość 
– kluczowej dla  wzrostu potencjału 

państwa w wymiarze makroekonomicz-
nym – odbudowującej zaufanie obywateli 
do trwałości wprowadzanych rozwiązań.

W 2015 r. ocenie poddaliśmy rów-
nież  skuteczność Karty dużej rodzi-
ny jako narzędzia wsparcia dla rodzin 
wielodzietnych. Badania kontrolne w gmi-
nach, jak i zlecone przez NIK badania 
opinii publicznej pokazują, że oczekiwa-
nia rodzin wielodzietnych, zarówno w as-
pekcie finansowym, jak i co do rodzaju 
dostępnych ulg, są rozbieżne z aktualną 
ofertą. Programem objęta jest tylko część 
rodzin – jedynie 41% osób uprawnionych 
z rodzin wielodzietnych przystąpiło do 
ogólnopolskiej Karty dużej rodziny, a pro-
gramy lokalne nie są dostępne w całym 
kraju.

Szanowni Państwo!

Najwyższa Izba Kontroli jest ceniona za 
profesjonalizm, a na gruncie międzyna-
rodowym jest postrzegana jako solidny 
i godny zaufania partner. Aktywność NIK 
w obszarze współpracy międzynarodowej 
w 2015 r. wiązała się szczególnie z dwoma 
obszarami: audytem zewnętrznym organi-
zacji międzynarodowych oraz udzielaniem 
wsparcia rozwojowego innym najwyższym 
organom kontroli, przede wszystkim z kra-
jów stowarzyszonych z Unią Europejską. 

Audyt zewnętrzny organizacji między-
narodowych jest istotnym, stosunkowo 
nowym obszarem współpracy międzyna-
rodowej NIK. W 2015 r. Najwyższa Izba 
Kontroli przeprowadziła pierwszy audyt 
Rady Europy w ramach mandatu audytora 
zewnętrznego tej organizacji. Funkcję tę 
NIK będzie sprawować do 2018 r. 

NIK jest również od 2013 r. audytorem 
zewnętrznym CERN, czyli Europejskiej 
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Organizacji Badań Jądrowych. W 2015 r. 
Rada CERN jednomyślnie zdecydowała 
rozszerzyć ten mandat NIK na kolejne dwa 
lata – to jest do końca 2017 r.

Analogicznie do lat ubiegłych, w 2015 r. 
NIK aktywnie działała na forum mię-
dzynarodowych organizacji zrzeszają-
cych najwyższe organy kontrolne państw 
– przede wszystkim Międzynarodowej 
Organizacji Najwyższych Organów 
Kontroli (INTOSAI) i  Europejskiej 
Organizacji Najwyższych Organów 
Kontroli (EUROSAI).

W 2015  r. NIK współuczestniczy-
ła w przeglądach partnerskich najwyż-
szych organów kontroli Estonii, Łotwy 
i Węgier. W ramach współpracy bliźnia-
czej z NOK Gruzji – Wzmocnienie insty-
tucjonalne Urzędu Kontroli Państwowej 
Gruzji, eksperci z NIK pracują w obsza-
rach: wzmocnienia kontroli finansowej, 
kontroli zgodności oraz raportowania. 

Rozpoczęły się także prace w ramach 
projektu współpracy bliźniaczej z NOK 
Albanii, mającego na celu wzmocnienie 
w tym kraju kontroli państwowej. NIK 
blisko współpracuje już kolejny rok z NOK 
Ukrainy – między innymi przez organizo-
wanie szkoleń dla kontrolerów z Ukrainy 
w zakresie kontroli funduszy unijnych, 
zwalczania korupcji oraz kontroli fi-
nansów publicznych. NIK uczestniczy 

w przygotowywaniu projektów aktów 
prawnych na Ukrainie, przekazuje do-
świadczenia ukraińskim urzędnikom, 
zwłaszcza w zakresie relacji między ad-
ministracją rządową i samorządową.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Najwyższa Izba Kontroli od 1 stycznia do 
31 grudnia 2015 r. przekazała do organów 
powołanych do ścigania przestępstw, wy-
kroczeń oraz innych czynów, za które prze-
widziana jest odpowiedzialność ustawowa, 
łącznie 126 zawiadomień, którymi objęto 
130 osób. 

W 2015 r. NIK skierowała 88 zawiado-
mień do rzeczników dyscypliny finansów 
publicznych. Ujawniono w nich 1322 czyny 
będące podstawą do takiego zawiadomie-
nia. Skierowanymi zawiadomieniami obję-
to 103 osoby, przy czym w 13 przypadkach 
nie wskazano osoby odpowiedzialnej za 
naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych – były to tak zwane zawiadomienia 
w sprawie.

Dokument, który dzisiaj przedstawiłem 
Wysokiej Izbie, sprawozdanie z działalno-
ści Najwyższej Izby Kontroli, jest efek-
tem pracy kontrolerów i pracowników 
administracyjnych, odzwierciedleniem 
całorocznego trudu wszystkich pracow-
ników Izby.

Tekst wystąpienia prezesa NIK w Sejmie wraz z prezentowanymi slajdami oraz zapis dyskusji: <www.sejm.gov.pl>.
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Podstawy prawne  
podejmowania kontroli doraźnych
Działalność kontrolna Najwyższej Izby 
Kontroli jest przede wszystkim działalno-
ścią planową. Mowa o tym w art. 6 ust. 2 
ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli1. Przepis ten stanowi, że 
Izba wykonuje swoje zadania na podsta-
wie rocznego planu pracy, który nale-
ży przedłożyć Sejmowi RP. Plan pracy 

uchwala Kolegium NIK2, co oznacza, że 
organ ten w istocie określa podstawowe 
kierunki działalności NIK. Jak słusznie 
podkreśla się w doktrynie, „Nadawanie 
podstawowego znaczenia planowej dzia-
łalności NIK i ustawowe zagwarantowanie 
niezależności Kolegium NIK do określenia 
kierunków jej działalności stanowi gwa-
rancję bezstronnego wykonywania zadań 
przez naczelny organ kontroli państwo-
wej. Rozwiązania te chronią również Izbę 
przed wykorzystywaniem jej do realizacji 
doraźnych celów politycznych”3.

Działalność kontrolna Izby

Przygotowanie i przeprowadzanie 
kontroli doraźnych przez NIK

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi działalność kontrolną w  sposób 
planowy. Ma jednak pewien zakres swobody w wyznaczaniu obszaru 
swojej aktywności kontrolnej, gdyż poza kontrolami planowymi prze-
prowadza również  kontrole doraźne, które  są narzędziem szybkiego  
rozpoznawania problemów zgłaszanych do NIK. Autorzy artykułu  
zebrali i szczegółowo przeanalizowali akty prawne dotyczące kontroli  
doraźnych oraz  usystematyzowali wiedzę o  procesie podejmowania  
decyzji o przygotowaniu i przeprowadzeniu tego rodzaju kontroli.

1 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677; dalej: „ustawa o NIK”.
2 Art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy o NIK.
3 M. Niezgódka-Medkova [w:] E. Jarzęcka-Siwik, T. Liszcz, M. Niezgódka-Medkova, W. Robaczyński:  

Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 37.
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Obok działalności planowej ustawodaw-
ca pozostawił Izbie pewien zakres swobo-
dy w wyznaczaniu obszaru jej aktywności 
kontrolnej, ponieważ w przywołanym prze-
pisie dopuścił możliwość podejmowania 
kontroli doraźnych. Decyzja o przeprowa-
dzeniu kontroli doraźnej jest podejmowana 
według ustalonych zasad przez dyrektora 
właściwej kontrolnej jednostki organiza-
cyjnej za aprobatą uprawnionego członka 
kierownictwa NIK, to jest Prezesa NIK 
lub upoważnionego wiceprezesa. Taki 
model działania ma zapobiegać naduży-
waniu podejmowania czynności kontrol-
nych na skutek zewnętrznych nacisków. 
Chodzi przecież o zapewnienie niezależno-
ści i obiektywizmu NIK zwłaszcza wtedy, 
gdy inspiracja do podjęcia kontroli pocho-
dzi z zewnątrz.

Pojęcie „kontrola doraźna” nie jest po-
jęciem nowym w polskim prawodaw-
stwie, lecz nie ma jego ustawowej definicji. 
Zbliżone pojęcie występowało w pierw-
szej powojennej ustawie o NIK. Wskazano 
w niej, że NIK prowadzi „kontrolę plano-
wą, systematyczną i dorywczą”4. Ta do-
rywcza kontrola była najbardziej zbliżona 
do dzisiejszej kontroli doraźnej. Kolejna 
ustawa o NIK nakazywała Izbie prowadzić 
całą działalność kontrolną na podstawie 
okresowych planów pracy, które musiały 

uwzględniać kontrole przeprowadzane 
z urzędu, na zlecenie Sejmu lub Rady 
Państwa oraz z inicjatywy Prezesa Rady 
Ministrów. Ustawa ta wspominała o kon-
trolach doraźnych jedynie w odniesieniu 
do innych organów kontroli, rewizji i in-
spekcji, które były zobowiązane do wy-
konania takiej kontroli na zlecenie NIK5.

Wyraźne sprecyzowanie uprawnienia 
do podejmowania przez NIK kontroli do-
raźnych zawarte zostało w art. 9 ustawy 
o NIK z 1976 roku6 . W myśl tego przepisu, 
Izba przeprowadzała kontrole na podsta-
wie okresowych planów pracy oraz kon-
trole doraźne. Przy tym jednak okreso-
we plany pracy podlegały zatwierdzeniu 
przez Prezesa Rady Ministrów, ponieważ 
to właśnie ten organ sprawował wówczas 
nadzór nad działalnością NIK.

Za kadencji prezesa NIK Janusza 
Wojciechowskiego (lata 1995–2001) funk-
cjonował w NIK Departament Kontroli 
Doraźnych7 (dalej: „DKD”), do które-
go właściwości należało w szczególności 
przeprowadzanie postępowań kontrolnych 
w zakresie kontroli doraźnych, na polecenie 
Prezesa NIK8. W § 10 ust. 3 Statutu NIK 
z 1999 r.9 właściwość DKD została rozsze-
rzona o prowadzenie spraw skarg i wnio-
sków, z wyłączeniem skarg i wniosków do-
tyczących działalności pracowników NIK. 

4 Patrz art. 24 ust. 2 ustawy z 9.03.1949 r. o kontroli państwowej (Dz. U. z 1949 r. nr 13, poz. 74).
5 Art. 6 i 8 ustawy z 13.12.1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1957 r. nr 61, poz. 330).
6 Ustawa z 27.03.1976 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1976 r. nr 12, poz. 66).
7 Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 Statutu Najwyższej Izby Kontroli, stanowiącego załącznik do uchwały Pre-

zydium Sejmu z 29.08.1995 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli (MP nr 45, poz. 510).
8 Paragraf 12a ust. 1 zarządzenia nr 10/95 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 6.10.1995 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby  
Kontroli.

9 Załącznik do zarządzenia nr 10 Marszałka Sejmu z 16.07.1999 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej 
Izbie Kontroli.
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W kolejnym Statucie NIK z 2001 r.10 zre-
zygnowano z DKD, w uzasadnieniu wska-
zując, że w związku z nową organizacją we-
wnętrzną NIK utrzymywanie dotychczas 
działającego, odrębnego Departamentu 
Kontroli Doraźnych stało się zbędne i po-
wodowało nakładanie się prowadzonych 
kontroli z kontrolami innych departa-
mentów i delegatur i nie przyczyniało się 
do przyspieszania procesu kontrolnego. 
W związku z uchwaleniem Statutu NIK 
z 2001 r. sprawy rozpoczęte i niezakoń-
czone w likwidowanym DKD przekazane 
zostały innym departamentom, zgodnie 
z ich właściwością11.

W ustawie o NIK z 1994 r., po jej no-
welizacji w 2010 r.12, po raz pierwszy sze-
rzej określono pojęcia kontroli planowych 
oraz kontroli doraźnych podejmowanych 
przez NIK i w art. 28a ust. 213 wskazano, że 
– odpowiednio – program kontroli oraz te-
matyka kontroli określają sposób ich prze-
prowadzania. Ustawodawca zdecydował, 
że kontrolę doraźną przeprowadza się za 
zgodą Prezesa NIK lub wiceprezesa NIK, 
według tematyki kontroli zatwierdzonej 
przez dyrektora właściwej jednostki kon-
trolnej. Jeżeli kontrola doraźna jest prze-
prowadzana przez kilka jednostek kon-
trolnych, tematykę kontroli zatwierdza 
dyrektor jednostki koordynującej kontrolę. 

Tryb podejmowania kontroli doraźnych 
nie został jednak w ustawie o NIK szcze-
gółowo określony. Kwestie te ustawodaw-
ca pozostawił do uregulowania Prezesowi 
NIK, upoważniając go w art. 65 do wyda-
nia zarządzenia w sprawie szczegółowych 
zasad przygotowywania kontroli, zadań 
kontrolerów oraz zasad sporządzania in-
formacji o wynikach kontroli. Realizując 
to upoważnienie, Prezes NIK wydał za-
rządzenie nr 9/2012 z 29 marca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych zasad przygo-
towywania kontroli, zadań kontrolerów 
oraz zasad sporządzania informacji o wy-
nikach kontroli14, w którym ustalił między 
innymi tryb podejmowania kontroli doraź-
nych oraz określił ich rodzaje. Zarządzenie 
to przewiduje możliwość przeprowadzania 
kontroli doraźnych specjalnych, rozpo-
znawczych, sprawdzających, problemo-
wych i skargowych, które szerzej omó-
wiono w dalszej części artykułu.

Przepisy szczególne dotyczące kontroli 
doraźnych znajdują się również w następu-
jących zarządzeniach Prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli:
1) w zarządzeniu nr 71/2013 z 4 grudnia 
2013 r. w sprawie podziału zadań w zakre-
sie nadzoru nad działalnością jednostek 
organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli 
oraz niektórych zadań wiceprezesów 

10 Załącznik do zarządzenia nr 3 Marszałka Sejmu z 12.09.2001 r. w sprawie nadania statutu Najwyższej 
Izbie Kontroli.

11 Paragraf 28 ust. 2 zarządzenia nr 17/01 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 10.10.2001 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby  
Kontroli.

12 Ustawa z 22.01.2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. nr 227, poz. 1482).
13 Wszedł w życie z dniem 2.06.2012 r.
14 Zarządzenie zmienione zarządzeniami Prezesa Najwyższej Izby Kontroli: nr 10/2014 z 6.02.2014 r., 

nr 74/2014 z 13.10.2014 r. oraz nr 15/2016 z 31.03.2016 r.; dalej: „zarządzenie w sprawie postępowania 
kontrolnego”, opublikowane na stronie <www.bip.nik.gov.pl>.
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i dyrektora generalnego Najwyższej Izby 
Kontroli15, w którym określono między 
innymi nadzór i koordynację nad prze-
kazanymi przez Prezesa NIK kontrolami 
planowymi oraz kontrolami doraźnymi 
koordynowanymi oraz zawarto upoważ-
nienie do wyrażania zgody na przeprowa-
dzenie kontroli doraźnych przez kontrolne 
jednostki organizacyjne;
2) w zarządzeniu nr 73/2014 z 13 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie systemu za-
pewnienia jakości procesu kontrolnego 
w Najwyższej Izbie Kontroli16, wprowa-
dzającym w NIK system zapewnienia ja-
kości procesu kontrolnego, określony w za-
łączniku do zarządzenia;
3) w zarządzeniu nr 53/2014 z 10 lipca 
2014 r. w sprawie sposobu i trybu przyj-
mowania, rozpatrywania oraz załatwiania 
skarg, wniosków oraz wniosków o prze-
prowadzenie kontroli kierowanych do 
Najwyższej Izby Kontroli17, w którym okre-
ślono sposób i tryb przyjmowania, rozpa-
trywania oraz załatwiania skarg i wnio-
sków, w tym wniosków o przeprowadzenie 
kontroli kierowanych do NIK na podstawie 
ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks po-
stępowania administracyjnego18.

Czym zatem są kontrole doraźne? 
Odpowiadając na to pytanie, można po-
wiedzieć, że są one narzędziem szybkiego 
rozpoznawania problemów zgłaszanych 
do NIK przez obywateli, parlamentarzy-
stów oraz inne podmioty, w tym organy 

władzy publicznej. Trzeba też wyraźnie 
zaznaczyć, że są one podejmowane wtedy, 
gdy przemawia za tym realna potrzeba nie-
zwłocznego zbadania określonego zagad-
nienia o szczególnym znaczeniu dla funk-
cjonowania państwa. Kontrole doraźne 
nie są uwzględniane w planie pracy. Są 
z reguły kontrolami krótkimi i podejmo-
wanymi głównie na skutek skarg lub wnio-
sków obywateli albo z własnej inicjaty-
wy NIK, wówczas gdy istnieje potrzeba 
wstępnego zbadania problematyki, która 
będzie następnie przedmiotem kontroli 
planowej podejmowanej w szerszym za-
kresie. Kontrole doraźne przeprowadza 
się po ustaleniu, że nie wpłynie to nega-
tywnie na realizację pozostałych zadań, 
za wykonanie których odpowiada Prezes 
NIK. Zgodnie bowiem z art. 13 ustawy 
o NIK, Prezes NIK kieruje Najwyższą Izbą 
Kontroli i odpowiada przed Sejmem za 
jej działalność. Dlatego to do Prezesa NIK 
należy ostateczna decyzja o ustaleniu trybu 
podejmowania kontroli doraźnych. 

Co do zasady, kontrola doraźna przeprowa-
dzana jest przez jedną kontrolną jednostkę 
organizacyjną NIK. Może być też przepro-
wadzana w formie kontroli koordynowanej. 
W przypadku kontroli doraźnej koordy-
nowanej wyznaczona kontrolna jednostka 
organizacyjna NIK koordynuje kontrolę, 
która jest przeprowadzana według jednej 
tematyki kontroli przez więcej niż jedną 
kontrolną jednostkę organizacyjną NIK.

15 Zarządzenie niepublikowane; dalej: „zarządzenie w sprawie podziału zadań”.
16 Zarządzenie niepublikowane; dalej: „system zapewnienia jakości”. Informacja o systemie zapewnienia 

jakości kontroli dostępna jest na stronie <www.bip.nik.gov.pl>.
17 Zarządzenie opublikowane na stronie <www.bip.nik.gov.pl/plik/id,7512.pdf>; dalej: „zarządzenie w spra-

wie skarg i wniosków”.
18 Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.; dalej: „k.p.a”.
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Omawiając podstawy prawne kontroli 
doraźnych podejmowanych przez NIK, 
trzeba zwrócić uwagę na międzynaro-
dowe standardy, w tym w szczególno-
ści dotyczące samodzielności i nieza-
leżności naczelnych organów kontroli 
do podejmowania działalności kontrol-
nej. Z zaleceń Deklaracji z Limy przyję-
tej na IX Kongresie INTOSAI w 1977 r. 
– z jej art. 8, określającego stosunki z parla-
mentem, wynika, że „Niezależność najwyż-
szej instytucji kontrolnej, gwarantowana 
przez konstytucję i ustawę, oznacza, że 
powinna ona otrzymać prawo do szero-
kiej inicjatywy i autonomii nawet wtedy, 
gdy działa jako przedstawiciel parlamen-
tu i podejmuje kontrolę w jego imieniu”. 
Jak widać z przedstawionych wyżej roz-
ważań, regulacja dotycząca procedury kon-
trolnej zawarta w ustawie o NIK i prze-
pisach wykonawczych jest zgodna z tymi 
zaleceniami19.

Przygotowanie kontroli doraźnej
Zakres kontroli doraźnej

Żaden przepis ustawy o NIK nie ogranicza 
zakresu badań kontrolnych tylko dlatego, 
że są one wykonywane w ramach kontroli 
doraźnej. Zatem badania takie mogą być 
podejmowane wobec podmiotów podlega-
jących kontroli NIK w zakresie ustalonym 
w art. 2, 3 i 4 ustawy o NIK, oczywiście z za-
chowaniem ustawowych kryteriów kontroli, 
o których mowa w art. 5 ustawy o NIK. 

Wątpliwości co do zakresu kontroli do-
raźnej mogą pojawić się jednak w związku 
ze sposobem uregulowania w zarządzeniu 
w sprawie postępowania kontrolnego trybu 
podejmowania kontroli na zlecenie Sejmu 
lub jego organów, na wniosek Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady 
Ministrów lub Senatu (art. 4 ust. 2 i 3 
oraz art. 6 ustawy o NIK). W myśl § 2 
ust. 2 tego zarządzenia, kontrole, o któ-
rych mowa, ujmowane są w rocznym pla-
nie pracy NIK20. Tymczasem – jak wyżej 
zaznaczyliśmy – kontrole doraźne podej-
mowane są poza tym planem. Naszym 
zdaniem, przywołany przepis zarządze-
nia nie wyłącza możliwości zrealizowania 
owego zlecenia lub wniosku w trybie kon-
troli doraźnej. Przepis ten należy odczyty-
wać literalnie i odnosić jedynie do zawarto-
ści planu pracy. Już choćby tylko ze wzglę-
du na reguły dotyczące hierarchii norm 
prawnych przepis zarządzenia nie może 
zmieniać, a tym bardziej przeczyć normie 
ustawowej. Dyspozycja art. 6 ust. 1 ustawy 
o NIK nakazuje jedynie podjęcie przez Izbę 
określonej w zleceniu kontroli. Oznacza 
to, że Izba nie może odmówić przeprowa-
dzenia takiej kontroli oraz nie może zawę-
zić badań kontrolnych, pomijając niektóre 
elementy podmiotowe lub przedmiotowe 
wskazane w zleceniu. W tym znaczeniu zle-
cenie Sejmu jest dla NIK wiążące. Określa 
ono minimum, które Izba musi zrealizo-
wać w toku kontroli, nie chcąc narazić się 

19 Tekst Deklaracji został opublikowany w „Kontroli Państwowej” nr 2/1992. Aktualnie Deklaracja jest ozna-
czona jako ISSAI 1 i jest dostępna na stronie <www.issai.org/media/12901/issai_1_e.pdf>.

20 Zarządzenie w sprawie postępowania kontrolnego nie odwołuje się przy tym do podejmowania przez NIK 
kontroli na wniosek Senatu. Niemniej jednak nie można nie zauważyć, że przepisy ustawy o NIK odnoszą 
się również do tych kontroli.
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na zarzut niewykonania ustawowego obo-
wiązku. Ustawodawca nie narzuca tu jed-
nak rodzaju kontroli. Co więcej, to Izba 
decyduje, w jakim terminie te kontrole 
przeprowadzi. Dlatego uważamy, że co do 
zasady, kontrole, o których mowa w art. 6 
ust. 1 ustawy o NIK, powinny być ujęte 
w rocznym planie pracy, ale dopuszczamy 
sytuacje, że z ważnych powodów kontrola 
taka może być także zrealizowana jako kon-
trola doraźna. 

Reasumując, zgodnie z konstytucyjną 
zasadą praworządności (legalizmu), stano-
wiącą że organy władzy publicznej działają 
na podstawie i w granicach prawa (art. 7 
Konstytucji), można stwierdzić, iż jedy-
ne ograniczenia, które wyznaczają zakres 
uprawnionych działań NIK w toku kontroli 
doraźnej wynikają z art. 203 Konstytucji 
i art. 2-6 ustawy o NIK. Mówiąc inaczej, 
chodzi o to, aby rodzaj podmiotów kontro-
lowanych mieścił się w ramach kompeten-
cji kontrolnych Izby i aby zakres przedmio-
towy kontroli nie wykraczał poza granice 
dozwolone wymienionymi przepisami.

Analiza przedkontrolna

W myśl § 4 pkt 1 zarządzenia w spra-
wie postępowania kontrolnego, przygo-
towanie każdej kontroli (a więc dotyczy 
to także kontroli doraźnej) obejmuje 
przeprowadzenie analizy przedkontrol-
nej. Dodatkowo, zgodnie z rozdziałem II 
pkt 1.3 systemu zapewnienia jakości, kon-
trole doraźne podejmowane poza planem 
pracy NIK przeprowadza się po dokonaniu 
analizy ich zasadności i ustaleniu, że kon-
trola nie wpłynie negatywnie na realizację 
pozostałych zadań. 

W § 5 zarządzenia w sprawie postępo-
wania kontrolnego wskazano, że analiza 

przedkontrolna ma na celu poznanie uwa-
runkowań kontrolowanej działalności. 
Chodzi przede wszystkim o zapozna-
nie się ze stanem prawnym, kwestia-
mi finansowymi oraz organizacyjnymi, 
które mają związek z zakresem i celami 
kontroli. Analiza ta służy uzyskaniu aktu-
alnej wiedzy o kontrolowanej działalności 
i jednostkach wytypowanych do kontroli. 
Wiedza ta to niezbędny element do opra-
cowania tematyki kontroli, gdyż pozwa-
la zidentyfikować kluczowe procesy, me-
chanizmy i podmioty odpowiedzialne za 
kontrolowaną działalność. W ramach ana-
lizy przedkontrolnej dokonuje się oceny 
ryzyka związanego z kontrolowanym ob-
szarem oraz określa sposób przeprowa-
dzenia kontroli, zapewniający osiągnięcie 
założonych celów. Zgodnie z art. 28 ust. 2 
ustawy o NIK, przy przygotowaniu kon-
troli, a zatem i przeprowadzaniu analizy 
przedkontrolnej, uwzględnia się w szcze-
gólności:

 • wyniki wcześniejszych kontroli;
 • wyniki badań analitycznych określonych 
problemów oraz skarg i wniosków;
 • opinie naukowe i  specjalistyczne, 
w tym uzyskane w trakcie panelu eks-
pertów;

 • inne informacje i bazy danych, w tym po-
chodzące od organów lub jednostek, 
o których mowa w art. 2 i 4 ustawy o NIK.
Dodatkowo, w rozdziale II pkt 2 systemu 

zapewnienia jakości procesu kontrolnego 
ustalono mechanizmy, które mają zwięk-
szyć przydatność analizy przedkontrolnej 
przez odpowiednie monitorowanie ob-
szarów kontrolnych. Na te mechanizmy 
składają się:

 • monitorowanie problemów i uwarun-
kowań – monitorowanie i analizowanie 
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zewnętrznych informacji dotyczących 
nieprawidłowości w funkcjonowaniu ad-
ministracji publicznej, niedoskonałości 
lub braku rozwiązań prawnych i syste-
mowych oraz czynników makroekono-
micznych wpływających na jakość życia 
obywateli i funkcjonowanie państwa; 
analizę przeprowadza się między innymi 
na podstawie raportów zagranicznych 
o sytuacji w Polsce (OECD, Banku Świa-
towego, Rady Unii Europejskiej, Mię-
dzynarodowego Funduszu Walutowego), 
krajowych dokumentów strategicznych, 
sprawozdań z udziału w pracach Sejmu 
lub Senatu RP, stenogramów z prac ko-
misji sejmowych i senackich oraz z obrad 
plenarnych Sejmu lub Senatu RP i wy-
dawnictw statystycznych;
 • przegląd mediów i rezultatów badania 
opinii publicznej – Biuro Rzecznika Pra-
sowego NIK i inne wyznaczone osoby 
przygotowują codzienny oraz comie-
sięczny przegląd mediów i rezultatów 
badania opinii publicznej, dotyczący 
istotnych zagadnień w pracy admini-
stracji publicznej, identyfikowanych 
przez media problemów społecznych 
oraz informacji wskazujących na istnie-
nie nieprawidłowości w działaniach ad-
ministracji i innych podmiotów.

Tryb podejmowania decyzji 
o przeprowadzeniu kontroli doraźnej

Inicjatywa w zakresie podjęcia kontroli 
doraźnej pozostawiona została w rękach 
dyrektorów kontrolnych jednostek orga-
nizacyjnych NIK. Wyjątkiem jest kontrola 
specjalna, bowiem Prezes NIK pozostawił 
do swojej wyłącznej kompetencji decyzję 
o jej przygotowaniu. Prezes także decydu-
je, która jednostka będzie koordynować 

lub przeprowadzać tę kontrolę (§ 3 ust. 3 
zarządzenia w sprawie postępowania kon-
trolnego). W pozostałych przypadkach, 
zgodnie z § 3 ust. 4 zarządzenia w spra-
wie postępowania kontrolnego, o prze-
prowadzenie kontroli doraźnej wnosi dy-
rektor jednostki koordynującej kontrolę 
albo dyrektor właściwej jednostki kon-
trolnej, który występuje do Prezesa NIK 
lub upoważnionego wiceprezesa o wyraże-
nie zgody na podjęcie tej kontroli. Należy 
tu przypomnieć, że w myśl art. 2a pkt 2 
ustawy o NIK, właściwą jednostką kontrol-
ną jest ta jednostka, która przeprowadza 
postępowanie kontrolne w jednostce kon-
trolowanej. W przypadku kontroli koor-
dynowanej, przeprowadzanej w różnych 
podmiotach przez kilka jednostek kontrol-
nych NIK w zakresie tej samej tematyki 
kontroli, zakończenie kontroli i sporzą-
dzenie wystąpienia pokontrolnego zawsze 
będzie zadaniem delegatury lub departa-
mentu przeprowadzającego bezpośrednio 
kontrolę w danej jednostce kontrolowanej. 

Taki tryb inicjowania kontroli doraźnych 
wydaje się rozsądny i celowy. To dyrekto-
rzy kontrolnych jednostek organizacyjnych 
(pod różnymi względami, np. konieczno-
ści rozpoznania określonych problemów, 
ale też zasobów kadrowych) są w stanie 
najlepiej ocenić potrzebę oraz realne 
możliwości podjęcia kontroli doraźnej, 
a także identyfikować i zarządzać ryzy-
kiem związanym z wykonaniem zadań.

Tematyka kontroli

Kontrolę doraźną przeprowadza się na pod-
stawie tematyki kontroli, która jest przy-
gotowywana przez jednostkę koordynują-
cą kontrolę lub właściwą jednostkę kon-
trolną oraz zatwierdzana (odpowiednio 
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też zmieniana) przez dyrektora właściwej 
jednostki kontrolnej, a w przypadku kon-
troli koordynowanej – przez dyrektora jed-
nostki koordynującej kontrolę (§ 11 ust. 2 
i 6 zarządzenia w sprawie postępowania 
kontrolnego w zw. z art. 28a ust. 2 usta-
wy o NIK). Zakres tematyki zależy od 
tego, czy kontrola ma być koordynowana, 
czy niekoordynowana.

Tematyka kontroli doraźnej koordyno-
wanej powinna zawierać wszystkie ele-
menty wymagane dla programu kontroli 
i podlega opiniowaniu przez merytoryczną 
jednostkę kontrolną właściwą ze względu 
na jej zakres działania, właściwe jednostki 
kontrolne, kontrolne jednostki organizacyj-
ne właściwe w sprawach prawnych, planu 
pracy i metodyki kontroli oraz przez wy-
znaczonych radców prezesa NIK. Prezes 
lub wiceprezes NIK, który wyraził zgodę 
na przeprowadzenie kontroli doraźnej ko-
ordynowanej, może zarządzić opiniowa-
nie tematyki kontroli w innym zakresie 
(§ 11 ust. 3 zarządzenia w sprawie postę-
powania kontrolnego). W tematyce takiej 
kontroli należy zamieścić: wyniki analizy 
przedkontrolnej wraz z charakterystyką 
obszaru objętego kontrolą, kluczowych 
uwarunkowań dotyczących kontrolowanej 
działalności, analizę ryzyka wystąpienia 
nieprawidłowości, wyniki wcześniejszych 
kontroli, a także analizę stanu prawnego 
dotyczącego kontrolowanej działalności. 
Musi ona określać w szczególności cele 
kontroli, przedmiotowy i podmiotowy 
zakres kontroli oraz mierniki umożli-
wiające dokonanie oceny kontrolowanej 

działalności. Istotnym elementem są 
także szczegółowe kwestie, które trze-
ba zbadać w poszczególnych rodzajach 
jednostek kontrolowanych oraz wska-
zówki metodyczne określające sposób 
i technikę przeprowadzania kontroli,  
dokumentowania jej wyników oraz doko-
nania oceny ogólnej i ocen cząstkowych 
kontrolowanej działalności, w tym wska-
zanie dowodów niezbędnych do dokonania 
ustaleń oraz sposobu ich badania, zasad 
doboru próby do kontroli, wykorzysta-
nia narzędzi informatycznych i wszystkie 
istotne obszary ryzyka. Ważne jest rów-
nież określenie założeń organizacyjnych 
kontroli, w tym: osób nadzorujących i ko-
ordynujących kontrolę, dobór kontrolerów 
i podział zadań między uczestników.

 Tematyka kontroli niekoordynowanej 
jest mniej sformalizowanym dokumentem, 
ale powinna określać przynajmniej zakres 
kontroli, jej cele oraz tematykę, a zwłasz-
cza wskazywać te kwestie, które mają naj-
istotniejsze znaczenie dla osiągnięcia celów 
kontroli21. 

Generalnie rzecz ujmując, tematyka 
kontroli doraźnej powinna być tak opra-
cowana, aby zapewnić jednolitość w pre-
zentowaniu ustaleń i formułowaniu ocen. 
Nie chodzi oczywiście o takie same oceny 
jednostek kontrolowanych, lecz o jedno-
rodne kryteria tych ocen.

Przeprowadzenie kontroli doraźnej
Czynności kontrolne w kontroli doraź-
nej prowadzi się na podstawie przepisów 
określających postępowanie kontrolne 

21 Patrz § 11 ust. 5 zarządzenia w sprawie postępowania kontrolnego.



Nr 5/wrzesień-październik/2016 39 

Kontrole doraźne   kontrola i audyt

zawartych w rozdziale 3 ustawy o NIK. 
W porównaniu z kontrolą planową nie ma 
tu żadnych różnic co do ogólnych zasad 
postępowania ani co do sposobu wykony-
wania czynności dowodowych oraz prezen-
towania i realizowania wyników kontroli. 

Wewnętrzne uregulowania NIK określa-
ją sposób koordynacji działań kontrolnych 
oraz sprawowanie nadzoru nad przepro-
wadzanymi kontrolami. W § 1a pkt 1 za-
rządzenia w sprawie podziału zadań okre-
ślono między innymi, że wiceprezesi NIK 
sprawują nadzór i koordynację nad przeka-
zanymi im przez Prezesa NIK kontrolami 
doraźnymi koordynowanymi. Podobnie 
w rozdziale II pkt 3.6 systemu zapewnie-
nia jakości ustalono, że po zatwierdzeniu 
planu pracy Prezes NIK może upoważnić 
wiceprezesa NIK do nadzorowania i ko-
ordynacji – w jego imieniu – określonych 
kontroli planowych oraz kontroli doraź-
nych koordynowanych. 

Rodzaje kontroli doraźnych
W § 3 ust. 1 i 2 zarządzenia w sprawie 
postępowania kontrolnego ustalono sytu-
acje, w których uzasadnione jest podjęcie 
kontroli doraźnych. Katalog tych sytuacji 
jest otwarty. Wskazane w tym przepisie 
przypadki definiują też rodzaje podejmo-
wanych kontroli doraźnych. I tak kontrole 
doraźne dzielą się na: kontrole specjalne, 
rozpoznawcze, sprawdzające, problemo-
we i skargowe. We wszystkich tych kon-
trolach muszą być stosowane ustawowe 
kryteria – w zależności od podmiotu kon-
trolowanego.

Kontrolę doraźną specjalną Izba prze-
prowadza w razie potrzeby niezwłocznego 
zbadania aktualnych zagadnień o szcze-
gólnym znaczeniu dla funkcjonowania 
państwa. Decyzję o przygotowaniu kon-
troli specjalnej podejmuje Prezes NIK, 
który wskazuje także jednostkę koordynu-
jącą lub przeprowadzającą tę kontrolę (§ 3 
ust. 3 zarządzenia w sprawie postępowa-
nia kontrolnego). Zatwierdzenie lub zmia-
na tematyki kontroli doraźnej specjalnej 
wymaga zgody Prezesa NIK (§ 11 ust. 7). 

Kontrola doraźna rozpoznawcza prze-
prowadzana jest na potrzeby wstępnego 
zbadania określonych zagadnień w celu 
przygotowania kontroli. Jest podejmowa-
na dla uzyskania informacji służących do 
przygotowania projektu programu plano-
wej kontroli koordynowanej oraz ma na 
celu poprawę wydajności i skuteczności 
oraz oszczędności w przeprowadzaniu kon-
troli koordynowanej, zwłaszcza w przy-
padku złożonych problemów dotychczas 
niekontrolowanych22. Pozwala na wstępne 
zbadanie problemu i doprecyzowanie za-
kresu i celów kontroli planowanej.

Kontrola doraźna sprawdzająca przepro-
wadzana jest w przypadku badania spo-
sobu wykorzystania uwag i wniosków za-
wartych w wystąpieniach pokontrolnych. 
Jej celem jest sprawdzenie stopnia i prawi-
dłowości realizacji wniosków pokontrol-
nych, sformułowanych przez NIK w wy-
stąpieniach pokontrolnych kierowanych 
do skontrolowanych podmiotów. Trzeba 
podkreślić, że jednym z mechanizmów 
zapewnienia jakości działań kontrolnych 

22 E Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli.�Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, 
Difin 2015, wyd. II, s. 53.
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w NIK jest monitorowanie realizacji wnio-
sków pokontrolnych. Jednostki kontrolne, 
stosownie do swojej właściwości, zobowią-
zane są do monitorowania stanu realiza-
cji wniosków zawartych w wystąpieniach 
pokontrolnych lub w Informacji o wyni-
kach kontroli i w zależności od tego stanu 
oraz wagi sprawy podejmują decyzję doty-
czącą potrzeby przeprowadzenia kontroli 
sprawdzającej (rozdział II pkt 7.5 systemu 
zapewnienia jakości).

Kontrola doraźna problemowa jest prze-
prowadzana w razie potrzeby niezwłocz-
nego zbadania określonego problemu. 
Obejmuje wybrane zagadnienia z działal-
ności jednostki kontrolowanej. Kontrola 
problemowa może polegać na przykład na 
sprawdzaniu wybranych sfer organizacji 
i funkcjonowania jednostki podlegającej 
kontroli wiążących się z realizacją nałożo-
nego na tę jednostkę zadania.

Kontrole doraźne skargowe są podej-
mowane w następstwie rozpatrywania 
skarg i wniosków kierowanych do NIK. 
Skargi i wnioski pozwalają zidentyfiko-
wać problemy dotykające obywateli i oce-
nić, czy usługi publiczne są świadczone 
na właściwym poziomie. Zgodnie z § 2 
zarządzenia w sprawie skarg i wniosków, 
skargi, wnioski oraz wnioski o przeprowa-
dzenie kontroli kierowane do NIK mogą 
być wykorzystywane w działalności kon-
trolnej NIK jako źródło informacji o wy-
stępowaniu negatywnych zjawisk społecz-
nych i gospodarczych, a także identyfikacji 
określonego ryzyka. Przedmiotem skargi, 
w rozumieniu art. 227 k.p.a., może być 
w szczególności zaniedbanie lub nienale-
żyte wykonywanie zadań przez właściwe 
organy albo przez ich pracowników, na-
ruszenie praworządności lub interesów 

skarżących, a także przewlekłe lub biuro-
kratyczne załatwianie spraw. Z kolei przed-
miotem wniosku, w rozumieniu art. 241 
k.p.a., mogą być w szczególności sprawy 
ulepszenia organizacji, wzmocnienia pra-
worządności, usprawnienia pracy i zapo-
biegania nadużyciom, ochrony własności, 
lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 
O sposobie załatwienia sprawy zawsze 
decyduje analiza treści pisma, dlatego 
też w § 8 zarządzenia w sprawie skarg 
i wniosków ustalono, że wyniki wstęp-
nej analizy skargi, wniosku lub wniosku 
o przeprowadzenie kontroli stanowią pod-
stawę rozstrzygnięcia co do sposobu za-
łatwienia sprawy, zaś załatwienie skargi, 
wniosku lub wniosku o przeprowadzenie 
kontroli następuje przez:

 • zbadanie sprawy w trybie kontroli do-
raźnej;
 • zbadanie sprawy w trybie kontroli pla-
nowej;
 • zlecenie kontroli organom, o których 
mowa w art. 12 ustawy o NIK;
 • przekazanie sprawy organowi właści-
wemu do rozpatrzenia sprawy;
 • wskazanie organu właściwego do roz-
patrzenia sprawy;
 • przekazanie sprawy innej jednostce or-
ganizacyjnej NIK do wiadomości;
 • udzielenie wyjaśnień osobie wnoszącej 
skargę lub wniosek;
 • odłożenie sprawy ad acta.
Wydział Skarg i Wniosków Biura Organi-

zacyjnego NIK, rozpoznając skargę, wnio-
sek lub wniosek o przeprowadzenie kon-
troli, może zwracać się do właściwych 
merytorycznie kontrolnych jednostek 
organizacyjnych NIK w celu uzyskania 
stanowiska co do możliwości zbadania 
przedstawionej w nich sprawy w trybie 



Nr 5/wrzesień-październik/2016 41 

Kontrole doraźne   kontrola i audyt

kontroli lub co do innego sposobu jej zała-
twienia (§ 14 ust. 2 zarządzenia w sprawie 
skarg i wniosków). W przypadku gdy jed-
nostki kontrolne uznają możliwość i zasad-
ność podjęcia kontroli doraźnej skargowej 
w związku z realizacją wniosku o przepro-
wadzenie kontroli przekazanego do NIK, 
występują do Prezesa NIK albo upoważnio-
nego wiceprezesa NIK o wyrażenie zgody 
na jej przeprowadzenie na zasadach okre-
ślonych w zarządzeniu w sprawie postępo-
wania kontrolnego (§ 15 ust. 3 zarządzenia 
w sprawie skarg i wniosków)23. Do wniosku 
załącza się zarys tematyki kontroli (§ 11 
ust. 1 zarządzenia w sprawie postępowa-
nia kontrolnego).

 Kontrole doraźne skargowe przeprowa-
dza się w celu potwierdzenia lub wyklu-
czenia zasadności formułowanych zarzu-
tów. W każdym roku kontrole skargowe 
stanowią około 30% wszystkich kontroli 
doraźnych, co odpowiada uwzględnie-
niu 2% skarg wpływających do NIK24. 
Wszystkie sprawy są rejestrowane w cen-
tralnej bazie skargowej i mogą zostać wy-
korzystane w działalności kontrolnej NIK 
na przestrzeni kilku lat. Treści zawarte 
w korespondencji skargowej analizowane 

są w NIK pod kątem możliwości zbada-
nia sprawy w postępowaniu kontrolnym 
w związku z realizowanym planem pracy 
NIK, ewentualnie przez rozpoznanie moż-
liwości podjęcia kontroli doraźnej skar-
gowej. Wnioski i skargi służą również do 
analizy ryzyka występowania nieprawi-
dłowości w wybranych obszarach funk-
cjonowania państwa, stanowią jeden 
z elementów budowy planu pracy NIK25 
oraz przygotowania programów kontroli  
planowych26. W wypadku gdy skarga 
kierowana do NIK nie dotyczy jej kom-
petencji kontrolnych, sprawa załatwiana 
jest zgodnie z przepisami k.p.a., na przy-
kład przez przekazanie sprawy organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia.

Należy również zwrócić uwagę, że na 
podstawie § 11 ust. 1 zarządzenia w spra-
wie skarg i wniosków, za zgodą Prezesa NIK 
albo wyznaczonego wiceprezesa NIK, dy-
rektorzy jednostek kontrolnych – korzysta-
jąc z uprawnień określonych w art. 12 usta-
wy o NIK – mogą zlecać innym organom 
kontroli, rewizji lub inspekcji, działającym 
w administracji rządowej i samorządzie 
terytorialnym, przeprowadzanie kontroli  
problemów wynikających z wniosków 

23 Nie dotyczy to skarg i wniosków przekazywanych przez posłów, senatorów, posłów do Parlamentu  
Europejskiego, ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu oraz kierowników urzędów centralnych, a także  
skarg i wniosków, których treść wskazuje na szczególne znaczenie społeczne lub gospodarcze dla pań-
stwa albo które w istotny sposób dotyczą działalności NIK. Są one przedstawiane Prezesowi NIK. Prezes 
NIK wskazuje jednostkę właściwą do załatwienia takiej sprawy, a w razie potrzeby wydaje dyspozycję co 
do sposobu i terminu jej załatwienia – § 5 ust. 1 oraz § 7 zarządzenia w sprawie skarg i wniosków.

24 W 2014 r. było to 29,3% – patrz Sprawozdanie�z�działalności�NIK�w�2014�r., s. 49, a w 2015 r. 32,6% 
– Sprawozdanie�z�działalności�NIK�w�2015�r., s. 28; dokumenty dostępne na stronie <www.bip.nik.gov.pl>.

25 Wydział Skarg i Wniosków przygotowuje na potrzeby prac planistycznych w NIK analizę problemów pod-
noszonych w korespondencji skargowej, w celu określenia obszarów zagrożonych występowaniem niepra-
widłowości, do ewentualnego uwzględnienia w pracach nad projektem rocznego planu pracy (§ 20 ust. 2 
zarządzenia w sprawie skarg i wniosków).

26 Patrz Sprawozdanie�ze�sposobu�załatwiania�skarg,�wniosków�oraz�wniosków�o�przeprowadzenie�kontroli�
w�Najwyższej�Izbie�Kontroli�za�2015�r., s.50, dostępne na stronie <www.bip.nik.gov.pl>.
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o przeprowadzenie kontroli oraz skarg, 
zwracając się o udzielenie informacji o wy-
nikach tych kontroli i sposobie ich wyko-
rzystania. 

Przy analizowaniu problematyki kontro-
li doraźnych skargowych trzeba zwrócić 
również uwagę na uprawnienia parlamen-
tarzystów oraz osób zajmujących najwyż-
sze stanowiska państwowe. 

NIK podlega Sejmowi. Dlatego też wią-
żących dla NIK zleceń w sprawie przepro-
wadzenia kontroli nie mogą przekazywać 
podmioty, które nie są do tego upoważ-
nione w ustawie o NIK i w Regulaminie 
Sejmu RP, na przykład kluby i koła posel-
skie, jak również posłowie. 

Słusznie zwraca się uwagę w doktrynie, 
że jeżeli takie podmioty występują do NIK 
o podjęcie postępowania kontrolnego, to 
ewentualna realizacja ich wniosków pozo-
stawiona jest do uznania Izby, zaś podjętą 
kontrolę traktuje się jak kontrolę z własnej 
inicjatywy. Podobnie zresztą rozpatrywa-
ne są wystąpienia innych organów pań-
stwa, niewymienionych w art. 6 ustawy 
o NIK. Analiza tych wystąpień jest często 
inspiracją do wyboru przez NIK tematów 
kontroli, ale nie obliguje Izby do podejmo-
wania działań kontrolnych27. 

Niemniej jednak skargi i wnioski kie-
rowane do Prezesa NIK przez posłów 
i  senatorów, posłów do Parlamentu 
Europejskiego, ministrów, sekretarzy 
i podsekretarzy stanu oraz kierowników 
urzędów centralnych, ze względu na 

pełnione przez te osoby funkcje publiczne 
i możliwość podejmowania działań zarad-
czych, są traktowane w sposób szczegól-
ny. Dlatego też jednostki kontrolne NIK, 
uznając możliwość i zasadność podjęcia 
kontroli doraźnej skargowej w związku 
z wnioskiem o przeprowadzenie kontro-
li przekazanym do NIK przez te osoby, 
występują do Prezesa NIK albo upoważ-
nionego wiceprezesa NIK, o wyrażenie 
zgody na jej przeprowadzenie w termi-
nie zapewniającym realizację zobowiąza-
nia wynikającego z udzielonej odpowie-
dzi (§ 5 ust. 1 i 6 zarządzenia w sprawie 
skarg i wniosków). 

Skalę tego zjawiska oraz sposób załatwia-
nia przez Izbę tego typu spraw najlepiej 
obrazuje sprawozdanie Wydziału Skarg 
i Wniosków w Biurze Organizacyjnym 
NIK28.

Zbieg kontroli  
planowej i doraźnej
Zdarza się, że pismo zawierające prośbę 
o zbadanie pewnego fragmentu działal-
ności określonej jednostki mieszczącej 
się w zakresie kompetencji kontrolnych 
NIK wpływa do NIK w czasie, gdy trwa-
ją prace przygotowawcze nad opracowa-
niem programu kontroli planowej przyjętej 
do realizacji w uchwalonym planie pracy. 
Ewidentnie pismo takie należałoby potrak-
tować jako wniosek o przeprowadzenie 
kontroli doraźnej. Powstaje zatem pyta-
nie, jak rozstrzygnąć ów „zbieg kontroli”. 

27 M. Niezgódka-Medkova [w:] Komentarz…, op.cit., s. 38. Posłowie lub senatorowie nie mają uprawnienia 
do zlecania Izbie przeprowadzenia kontroli także na podstawie przepisów ustawy z 9.05.1996 r. o wyko-
nywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2015 r. poz. 1605, ze zm.).

28 Sprawozdanie�ze�sposobu�załatwiania�skarg…, op.cit., s. 57-74.
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W takiej sytuacji nie ulega wątpliwości, 
że nie ma potrzeby podejmowania dwóch 
odrębnych kontroli, jeżeli ich zakres przed-
miotowy miałby być tożsamy. Zagadnienia 
ujęte we wniosku o przeprowadzenie kon-
troli doraźnej mogą przecież być objęte 
planowaną wcześniej kontrolą koordy-
nowaną. Taka decyzja wydaje się w pełni 
uzasadniona. 

Po pierwsze, kontrole doraźne podejmo-
wane poza planem pracy NIK przeprowa-
dza się po dokonaniu analizy ich zasadności 
i ustaleniu, że kontrola nie wpłynie nega-
tywnie na realizację pozostałych zadań. 
W takim przypadku przygotowanie odręb-
nej kontroli doraźnej, wraz z koniecznością 
sporządzenia dla niej odrębnej tematyki 
kontroli oraz przeprowadzenia odrębne-
go procesu opiniowania i nadzorowania, 
przy wcześniejszym zaplanowaniu kontroli 
planowej w tym zakresie, byłoby niepo-
trzebną stratą czasu i środków, którymi 
dysponuje kontrolna jednostka organiza-
cyjna. 

Po drugie, taki sposób rozpatrzenia wnio-
sku jest dopuszczalny w świetle zasad okre-
ślonych w zarządzeniu w sprawie skarg 
i wniosków (§ 8 tego zarządzenia). Jeszcze 
raz trzeba podkreślić, że treści zawarte 
w korespondencji skargowej analizowa-
ne są w Izbie najpierw pod kątem możli-
wości zbadania sprawy w postępowaniu 
kontrolnym, w powiązaniu z realizowanym 
planem pracy NIK, a następnie przez roz-
poznanie możliwości podjęcia kontroli do-
raźnej skargowej.

Podsumowanie
Regulacja trybu przygotowania i prze-
prowadzania kontroli doraźnych w NIK 
uwzględnia aspekty merytoryczne i organi- 

zacyjne. Przypisuje także konkretny zakres 
kompetencji i odpowiedzialności osobom 
upoważnionym do podejmowania decyzji 
o podjęciu takiej kontroli. 

Zagadnienia badane w trakcie kontroli 
doraźnych mają często duże znaczenie, 
gdyż pozwalają bezzwłocznie zająć się 
problemem istotnym z punktu widze-
nia funkcjonowania państwa i jego orga-
nów. Nie są one też ograniczone priory-
tetowymi kierunkami kontroli, uchwa-
lanymi przez Kolegium NIK. Należy 
również zwrócić uwagę, że możliwość 
przeprowadzania kontroli doraźnych roz-
poznawczych pozytywnie wpływa na wy-
dajność i skuteczność oraz oszczędność 
w przeprowadzaniu planowych kontroli 
koordynowanych, co sprzyja zachowaniu 
najwyższych standardów jakości na każ-
dym etapie procesu kontrolnego. Jednak to 
właśnie kontrole doraźne skargowe stano-
wią prawdziwy wyraz służby Najwyższej 
Izby Kontroli obywatelom, gdyż przeko-
nują ich, że zajmujemy się problemami 
ważnymi z punktu widzenia ich interesów 
i to w ich imieniu profesjonalnie i obiek-
tywnie ustalamy, jak państwo spełnia swe 
zadania. 

Kontrole doraźne stanowią przy tym dużą 
część działalności kontrolnej Izby. Dla po-
twierdzenia tej tezy wystarczy odwołać 
się do danych prezentowanych w sprawoz-
daniach z działalności NIK za rok 2014 
oraz 2015. W 2014 r. NIK przeprowadziła 
kontrole doraźne 150 tematów, a badania-
mi objęto 546 podmiotów, zaś w 2015 r. 
kontrole doraźne dotyczyły 144 tema-
tów, a badaniami objęto 465 podmiotów. 
Upublicznianie wyników tych kontroli 
między innymi w Biuletynie Informacji 
Publicznej, w mediach oraz w trakcie debat 
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parlamentarnych ma wielkie znaczenie 
z punktu widzenia funkcji prewencyjnej 
kontroli państwowej. 

Zgodzić się trzeba ze stwierdzeniem, 
że efekt prewencyjny to największa war-
tość i prawdziwy sens kontroli. Nie cho-
dzi przecież o to, „żeby w czterdziestu 
gminach znaleźć nieprawidłowości, lecz 
o to, aby w dwóch tysiącach gmin niepra-
widłowości nie było”29. Kontrole doraźne, 
jako narzędzia szybkiego reagowania na 
rozpoznanie problemów zgłaszanych do 
NIK, w skali, w której są stosowane w NIK, 

przyczyniają się do osiągnięcia wspomnia-
nego efektu.

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

Słowa kluczowe: kontrole doraźne, Najwyższa Izba Kontroli, działania kontrolne, przeprowadzanie  
kontroli, planowa działalność NIK

Key words: ad hoc audits, Supreme Audit Office, audit activities, planned activity,  
performing ad hoc audits

29 J. Wojciechowski: Po�co�istnieje�NIK, „Kontrola Państwowa” nr 1(I)/2009, s. 9-10; K. Kwiatkowski: Pre-
wencyjna�funkcja�kontroli�Najwyższej�Izby�Kontroli�–�wykład�inauguracyjny�na�studiach�podyplomowych, 
„Kontrola Państwowa” nr 2/2016, s. 8-14.
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RAFAŁ PADRAK

Wprowadzenie
W rozdziale 4a ustawy z 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 pt. 
„Odpowiedzialność dyscyplinarna mia-
nowanych kontrolerów” postępowa-
nie odwoławcze zostało uregulowane 
w sposób bardzo ogólny. W odniesieniu 
do sposobu i trybu jego prowadzenia 
z art. 97n ust. 1 ustawy o NIK wynika, że 
zespół orzekający Odwoławczej Komisji 
Dyscyplinarnej2 wydaje orzeczenia po 
przeprowadzeniu rozprawy. Ustawa o NIK 

 nie zawiera przepisów, które normowałyby 
przebieg rozprawy odwoławczej, lecz od-
syła do odpowiedniego stosowania innych 
przepisów. W postępowaniu przed OKD 
stosuje się odpowiednio przepisy o postę-
powaniu przed Komisją Dyscyplinarną, 
orzekającą w pierwszej instancji (art. 97n 
ust. 3 ustawy o NIK). Wobec tego, że po-
stępowanie dyscyplinarne w NIK nie zo-
stało w sposób kompleksowy uregulowane, 
przepis art. 97p ustawy o NIK odsyła do 
odpowiedniego stosowania w toku po-
stępowania dyscyplinarnego przepisów 
Kodeksu postępowania karnego (k.p.k.) 

Postępowanie dyscyplinarne w Najwyższej Izbie Kontroli

Przebieg rozprawy odwoławczej

Instytucja rozprawy odwoławczej w postępowaniu dyscyplinarnym NIK 
nie była dotąd przedmiotem odrębnego opracowania. Przebieg rozprawy 
odwoławczej w tym postępowaniu nie został wyczerpująco unormowany 
w ustawie o NIK. Ustawodawca zastosował technikę legislacyjną polega-
jącą na odesłaniu do odpowiedniego stosowania przepisów k.p.k. W arty-
kule zostały omówione fazy rozprawy odwoławczej: czynności wstępne, 
przewód dyscyplinarny, głosy stron. Przedstawiono również  regulacje 
odnoszące się do przerwy i odroczenia rozprawy odwoławczej, które – ze 
względu na zasadę bezpośredniości – mają zastosowanie w postępowaniu  
dyscyplinarnym w  NIK. Autor posiłkuje się bogatym orzecznictwem  
sądów karnych i literaturą prawniczą z zakresu postępowania karnego.

1 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096; zwana dalej „ustawą o NIK”.
2 Dalej: „zespół orzekający” lub „OKD”.
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w zakresie nieuregulowanym w ustawie 
o NIK. Biorąc pod uwagę, że postępowa-
nie odwoławcze w postępowaniu dyscy-
plinarnym w NIK jest odpowiednikiem 
postępowania przed sądem odwoławczym 
w sprawach karnych, odpowiednie zasto-
sowanie będą miały przepisy działu IX 
k.p.k. zatytułowanego „Postępowanie 
odwoławcze”, w szczególności rozdzia-
łu 49 pt. „Apelacja”. W postępowaniu 
odwoławczym prowadzonym w ramach 
postępowania dyscyplinarnego w NIK 
należy również odpowiednio stosować 
przepisy k.p.k. dotyczące postępowania 
przed sądem pierwszej instancji – w spra-
wach nieuregulowanych w rozdziale 49 
k.p.k. oraz ustawie o NIK, stosownie do 
art. 458 k.p.k. w zw. z art. 97p ustawy 
o NIK.

Skomplikowany sposób regulacji postę-
powania odwoławczego w postępowaniu 
dyscyplinarnym w NIK sprawia, że ce-
lowe jest omówienie przebiegu rozpra-
wy odwoławczej. Rozprawa odwoławcza 
to posiedzenie OKD, które odbywa się 
z udziałem stron postępowania, jawne 
dla osób wchodzących w skład Kolegium 
NIK oraz dla mianowanych kontrolerów, 
w toku którego podejmowane są czyn-
ności procesowe związane z rozpozna-
niem odwołania od orzeczenia Komisji 
Dyscyplinarnej. Rozprawa odwoławcza 
jest istotnym elementem realizacji za-
sady dwuinstancyjności postępowania 

dyscyplinarnego, gdyż w jej toku odbywa 
się kontrola orzeczeń wydanych w pierw-
szej instancji. Rozprawa odwoławcza służy 
również realizacji zasady prawdy material-
nej, jako że w wyniku jej przeprowadze-
nia istnieje możliwość oceny, czy ustale-
nia faktyczne poczynione przez Komisję 
Dyscyplinarną są zgodne z prawdą3.

Poniżej zostaną omówione fazy roz-
prawy odwoławczej: czynności wstępne, 
przewód dyscyplinarny, głosy końcowe. 
Na zakończenie zostaną zasygnalizowane 
regulacje odnoszące się do przerwy i od-
roczenia rozprawy odwoławczej.

Czynności wstępne
Merytoryczne rozpatrzenie odwołania 
jest poprzedzone wstępnym etapem roz-
prawy odwoławczej, w którym, stosow-
nie do art. 381 § 1 k.p.k.4, po wywołaniu 
sprawy przewodniczący zespołu orzeka-
jącego5 sprawdza, czy wszyscy wezwani 
stawili się oraz czy nie ma przeszkód do 
rozpoznania sprawy. W trakcie czynności 
wstępnych następuje formalna kontrola 
dopuszczalności merytorycznego rozpo-
znania sprawy, w wyniku której zapada 
decyzja co do możliwości kontynuowa-
nia rozprawy. Etap ten wyznacza granice 
czasowe składania niektórych wniosków 
przez strony. Zgodnie z art. 41 § 2 k.p.k., 
wniosek o wyłączenie członka zespołu 
orzekającego powinien być zgłoszony do 
rozpoczęcia przewodu dyscyplinarnego, 

3 Por. D. Świecki: Rozprawa�apelacyjna�w�polskim�procesie�karnym, Zakamycze 2006, s. 41.
4 Dla uproszczenia, w niniejszym artykule będą przywoływane wyłącznie przepisy k.p.k., bez wskazywania, 

że są one stosowane odpowiednio w postępowaniu odwoławczym postępowania dyscyplinarnego w NIK na 
podstawie art. 97p w zw. z art. 97n ust. 3 ustawy o NIK. Przy cytowaniu przepisów k.p.k. zamieszczonych 
w dziale VIII „Postępowanie przed sądem pierwszej instancji” pominięto także odwołanie do art. 458 k.p.k.

5 Dalej: „przewodniczący”.
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gdyż po tym terminie pozostawia się go 
bez rozpoznania, chyba że przyczyna wy-
łączenia powstała lub stała się stronie wia-
doma dopiero po rozpoczęciu przewodu. 
Również wniosek o odroczenie rozprawy 
z powodu niezachowania siedmiodniowego 
terminu między doręczeniem zawiado-
mienia a terminem rozprawy odwoławczej 
w stosunku do obwinionego lub jego obroń-
cy powinien być zgłoszony przed otwar-
ciem przewodu dyscyplinarnego (art. 353 
§ 1 i 2 k.p.k.) i powinien spowodować od-
roczenie rozprawy6. 

Rozpoczęcie rozprawy odwoławczej 
następuje z chwilą wywołania sprawy. 
Czynności tej powinien dokonać proto-
kólant, który na zarządzenie przewod-
niczącego głośno oznajmi w sali rozpraw 
i przed nią, że będzie rozpoznana okre-
ślona sprawa. Następnie przewodniczący 
sprawdza, czy zostały spełnione warunki 
do merytorycznego rozpoznania odwołania 
na rozprawie, w toku przewodu dyscypli-
narnego, to jest:
1. Prawidłowe ustalenie osób, które po-
winny lub mogą brać udział w rozprawie 
odwoławczej.

Stosownie do art. 350 § 2 pkt 2 k.p.k., 
obowiązek ten ciąży na przewodniczącym, 
który wydaje pisemne zarządzenie o wy-
znaczeniu rozprawy. Wskazuje w nim mię-
dzy innymi strony i inne osoby, które na-
leży wezwać na rozprawę lub zawiadomić 
o jej terminie. Stronami w postępowaniu 

dyscyplinarnym są rzecznik dyscyplinarny 
(art. 97h ust. 1 ustawy o NIK) i obwinio-
ny (art. 97h ust. 2 ustawy o NIK). Stroną, 
działającą obok rzecznika dyscyplinarnego, 
może być również oskarżyciel posiłkowy, 
to jest pokrzywdzony, który do czasu roz-
poczęcia przewodu dyscyplinarnego na 
rozprawie przed Komisją Dyscyplinarną 
złożył oświadczenie, że będzie działał 
w charakterze oskarżyciela posiłkowego 
(art. 53 i art. 54 § 1 k.p.k.).

Innymi osobami, które mogą być wzy-
wane (dotyczy sytuacji, gdy udział w roz-
prawie osoby powiadamianej jest obowiąz-
kowy) lub zawiadamiane (gdy osoba po-
wiadamiana o terminie rozprawy nie ma 
obowiązku stawiennictwa) o rozprawie 
odwoławczej są w szczególności obrońcy, 
pełnomocnicy ustanowieni przez oskar-
życiela posiłkowego, a także świadkowie 
i biegli, jeżeli zachodzi konieczność prowa-
dzenia postępowania dowodowego w toku 
przewodu dyscyplinarnego i ich przesłu-
chania przed OKD.
2. Należyte powiadomienie osób upraw-
nionych.

Obowiązek należytego zawiadamiania 
o terminie rozprawy odwoławczej osób 
uprawnionych wynika z art. 450 § 3 k.p.k., 
stosownie do którego jedynie niestawien-
nictwo należycie zawiadomionych o ter-
minie rozprawy stron, obrońców lub peł-
nomocników nie tamuje rozpoznania spra-
wy, chyba że ich udział jest obowiązkowy. 

6 Por. wyrok SN z 14.02.2001 r., sygn. akt V KKN 395/98, LEX nr 52027. Późniejsze zgłoszenie takiego 
wniosku jest dopuszczalne, jednak nie obliguje OKD do odroczenia rozprawy (odroczenie rozprawy może 
nastąpić ze względu na przyczyny opóźnienia i możliwości obwinionego oraz jego obrońcy przygotowania 
się do rozprawy) – por. postanowienie SN z 3.10.2007 r., sygn. akt SDI 21/07, LEX nr 568820. Zdaniem 
SN, obraza art. 353 § 2 k.p.k. należy do rzędu tych uchybień procesowych, które prowadzą nieuchronnie 
do uchylenia orzeczenia o ukaraniu
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Stosownie do art. 353 § 1 k.p.k., pomiędzy 
doręczeniem zawiadomienia a terminem 
rozprawy odwoławczej powinno upły-
nąć co najmniej 7 dni. Jeśli ten warunek 
jest spełniony, należyte zawiadomienie ma 
miejsce wówczas, gdy były przestrzegane 
zasady doręczeń procesowych, uregulowa-
ne w rozdziale 15 k.p.k. W postępowaniu 
dyscyplinarnym w NIK, w tym w postępo-
waniu odwoławczym, mają zastosowanie 
przepisy regulujące doręczenia: bezpośred-
nie (art. 132 § 1, § 2 zdanie pierwsze i § 3 
oraz art. 134 § 3 k.p.k.), pośrednie (art. 133 
§ 3, art. 134 § 1 i § 2 k.p.k.) i zastępcze 
(art. 132 § 2 zdanie drugie, art. 133 § 1 
i § 2 k.p.k.)7. Za należyte powiadomienie 
uznaje się również doręczenie wezwania 
lub zawiadomienia, którego przyjęcia ad-
resat odmówił lub nie mógł pokwitować 
odbioru (art. 136 § 1 i § 2 k.p.k.). W wy-
padkach niecierpiących zwłoki można, 
zgodnie z art. 137 k.p.k., wezwać lub za-
wiadomić osoby telefonicznie albo w inny 
sposób stosownie do okoliczności, pozo-
stawiając w aktach odpis nadanego komu-
nikatu. Przepis ten może mieć zastosowa-
nie na przykład gdy zajdzie konieczność 
pilnego rozpoznania sprawy z uwagi na 
zbliżający się termin przedawnienia ka-
ralności czynu8. 

Nienależyte zawiadomienie o terminie 
rozprawy występuje wówczas, gdy nie do-
szło do prawidłowego stosowania wy-
mienionych przepisów o doręczeniach 

procesowych. Tak samo należy ocenić sytu-
ację, w której w zawiadomieniu lub wezwa-
niu wskazano błędny termin rozprawy9. 
Wyjątkowo doręczenie uważa się za sku-
tecznie dokonane w razie niezachowania 
wskazanych wyżej wymogów doręczeń 
procesowych, jeżeli osoba, do której we-
zwanie lub zawiadomienie było adreso-
wane oświadczy, że pismo to otrzymała 
(art. 142 k.p.k.). 

Brak prawidłowego powiadomienia stro-
ny, obrońcy lub pełnomocnika o rozpra-
wie odwoławczej powoduje, że – zgodnie 
z art. 117 § 2 k.p.k. – nie można przepro-
wadzić czynności procesowej. Rozprawa 
odwoławcza musi zostać odroczona. 
Zaniechanie zawiadomienia obrońcy o ter-
minie rozprawy, do udziału w której był 
on uprawniony, stanowi obrazę art. 117 § 1 
k.p.k.10. Należy dodać, że ustawodawca 
zrównuje, pod względem skutków, wady 
doręczeń z brakiem dowodu doręczenia 
powiadomienia o terminie rozprawy. 
Z art. 117 § 1 k.p.k. wynika bowiem, że 
czynności nie przeprowadza się, jeżeli osoba 
uprawniona nie stawiła się, a brakuje dowo-
du, że została o niej powiadomiona.
3. Stawiennictwo na rozprawę osób po-
wiadomionych. 

Niestawiennictwo osób powiadomio-
nych o rozprawie odwoławczej może być 
przeszkodą do rozpoznania odwołania. 
Dlatego też sprawdzenie stawiennictwa 
ma na celu ustalenie, czy osoby uprawnione 

7 Por. T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie�postępowanie�karne, wyd. 4, Warszawa 2004, s. 416.
8 Por. D. Świecki, op.cit., s. 66.
9 Por. wyrok SN z 19.11.2004 r., sygn. akt III KK 181/04, LEX nr 141346.
10 Dotyczy to także sytuacji, gdy obwiniony ma ustanowionego więcej niż jednego obrońcę z wyboru, 

a obrońcy nie substytuują się wzajemnie – por. wyrok SN z 9.07.1998 r., sygn. akt V KKN 207/97,  
LEX nr 33801.
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stawiły się na rozprawę, a w razie ich nie-
obecności, czy zostały o jej terminie prawi-
dłowo powiadomione. Czynności tej do-
konuje przewodniczący w ramach obo-
wiązku kierowania rozprawą i czuwania 
nad jej prawidłowym przebiegiem (art. 366 
§ 1 zdanie pierwsze k.p.k.). Stawiennictwo 
stron i ich przedstawicieli procesowych na 
rozprawie odwoławczej może mieć cha-
rakter obligatoryjny albo fakultatywny. 

Należyte zawiadomienie o terminie 
nie umożliwia prowadzenia rozprawy 
odwoławczej, jeżeli nie stawiły się na nią 
osoby, których udział w rozprawie jest obo-
wiązkowy. Stosownie do art. 97h ust. 1 
w zw. z art. 97n ust. 3 ustawy o NIK, jedy-
nie obecność rzecznika dyscyplinarnego 
na rozprawie odwoławczej jest obowiąz-
kowa. Jednak zgodnie z art. 450 § 1 k.p.k., 
udział w rozprawie odwoławczej obrońcy 
jest obowiązkowy w wypadkach określo-
nych w art. 79-80 k.p.k., to jest wówczas, 
gdy obwiniony musi mieć obrońcę. W po-
stępowaniu dyscyplinarnym w NIK obo-
wiązkowa obrona na rozprawie odwoław-
czej wystąpi, gdy:
a) zachodzi uzasadniona wątpliwość, 
czy  zdolność rozpoznania znaczenia 
czynu przez obwinionego lub kierowa-
nia przez niego swoim postępowaniem 
nie była w czasie popełnienia tego czynu 

wyłączona lub w znacznym stopniu ogra-
niczona (art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.);
b) zespół orzekający uzna, że jest to nie-
zbędne ze względu na okoliczności utrud-
niające obronę (art. 79 § 2 i § 3 k.p.k.)11. 

Ponadto zgodnie z art. 450 § 2 k.p.k., 
przewodniczący lub zespół orzekający 
może uznać za konieczny udział w roz-
prawie innych stron i ich pełnomocników 
oraz obrońcy w innych wypadkach i wów-
czas stawiennictwo tych osób na rozprawie 
odwoławczej jest obowiązkowe. Sytuacja 
taka może mieć miejsce, na przykład, 
gdy z treści odwołania wynika potrzeba 
odebrania od obwinionego dodatkowego 
wyjaśnienia lub oświadczenia w trybie 
art. 453 § 2 k.p.k. albo też gdy w związku 
z przeprowadzeniem dowodu na rozpra-
wie OKD dostrzega taką konieczność12. 
W stosunku do obwinionego uznanie sta-
wiennictwa za konieczne należy oceniać 
z punktu widzenia zasady prawdy mate-
rialnej, gdy jego obecność może przyczynić 
się do dokonania prawidłowych ustaleń 
faktycznych, na przykład przez złożenie 
dodatkowych wyjaśnień czy ustosunko-
wanie się do dowodów przeprowadzonych 
na rozprawie odwoławczej13.

W pozostałych przypadkach stawien-
nictwo stron i ich przedstawicieli proce-
sowych na rozprawie odwoławczej ma 

11 Inne okoliczności wymienione w art. 79 k.p.k., uzasadniające obowiązkowy udział obrońcy w postępowaniu 
karnym, nie mogą mieć zastosowania w postępowaniu dyscyplinarnym w NIK (niepełnoletniość oskarżone-
go) albo mogą być rozpatrywane, jak się wydaje, teoretycznie (np. uzasadniona wątpliwość, czy stan zdrowia 
psychicznego pozwala na udział w postepowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz roz-
sądny). Przepis art. 80 k.p.k. (według którego oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed sądem 
okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię), nie znajduje zastosowania w postępowaniu dyscyplinarnym.

12 Por. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks�postępowania�karnego.�Komentarz, pod red. P. Hofmań-
skiego, Warszawa 1999, wyd. 2, Warszawa 2004, s. 689-690.

13 Por. M. J. Urbaniak: Rozpoznanie� sprawy� pod� nieobecność� oskarżonego�w� polskim� procesie� karnym,  
Poznań 2003, s. 173 i n.
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charakter fakultatywny. Według art. 97h 
ust. 2 w zw. z art. 97n ust. 3 ustawy o NIK, 
nieusprawiedliwiona nieobecność obwi-
nionego na rozprawie oraz niestawiennic-
two obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania 
sprawy. Biorąc pod uwagę treść art. 450 § 3 
k.p.k., warunkiem uznania nieobecności 
obwinionego lub jego obrońcy za nieuspra-
wiedliwioną i dalsze prowadzenie rozpra-
wy jest uprzednie stwierdzenie przez prze-
wodniczącego, że zostali oni należycie za-
wiadomieni o terminie rozprawy, a także, 
zgodnie z art. 117 § 2 k.p.k., ustalenie, że 
nie zachodzi uzasadnione przypuszczenie, 
iż niestawiennictwo wynikło z powodu 
przeszkód żywiołowych lub innych wy-
jątkowych przyczyn.

Z art. 97h ust. 2 w zw. z art. 97n ust. 3 
ustawy o NIK wynika a contrario, że 
usprawiedliwiona nieobecność obwinio-
nego jest przeszkodą do przeprowadzenia 
przewodu dyscyplinarnego. Przemawia 
za tym również treść art. 117 § 2 k.p.k., 
który stosowany odpowiednio w postępo-
waniu dyscyplinarnym oznacza, że nale-
żyte usprawiedliwienie niestawiennictwa 
osoby zawiadomionej o terminie rozprawy 
odwoławczej wraz z wniesieniem wnio-
sku o odroczenie rozprawy jest wiążące 
dla zespołu orzekającego. W przypadku 
choroby, jak stanowi art. 117 § 2a k.p.k., 
należyte usprawiedliwienie niestawiennic-
twa wymaga przedstawienia zaświadczenia 
potwierdzającego niemożność stawienia 

się na wezwanie lub zawiadomienie orga-
nu prowadzącego postępowanie, wysta-
wionego przez lekarza sądowego. Wydaje 
się, że odpowiednie stosowanie przepisów 
k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym 
w NIK pozwala uznać za wystarczające 
udokumentowanie choroby zaświadcze-
niem wystawionym przez lekarza z zakła-
dowej przychodni lekarskiej NIK14. 

Należy zauważyć, że kierowanie się wy-
łącznie wynikami wykładni językowej 
przy interpretacji przepisów art. 97h ust. 2 
w zw. z art. 97n ust. 3 ustawy o NIK byłoby 
sprzeczne z zasadą prawa do obrony (art. 6 
k.p.k.). Prawo obwinionego do obrony po-
woduje, że nawet nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo obrońcy obwinionego, 
którego udział w rozprawie nie jest obo-
wiązkowy, może być przeszkodą w prowa-
dzeniu rozprawy odwoławczej. Obwiniony 
powinien wypowiedzieć się, czy rozpra-
wa może być prowadzona pod nieobec-
ność obrońcy, czy też chce, by obrońca 
w niej uczestniczył. Wniosek obwinione-
go o odroczenie rozprawy z tego powodu 
powinien być przez OKD uwzględnio-
ny15. Jeśli jednak obwiniony nie domaga 
się odroczenia rozprawy, może być ona 
kontynuowana pod nieobecność obrońcy 
(gdy obrona jest fakultatywna). Można 
bowiem przyjąć, że skoro obwiniony ma 
prawo w ogóle zrezygnować z tak zwanej 
obrony formalnej (tj. posiadania obroń-
cy), to – a maiori ad minus – ma prawo 

14 Z orzecznictwa SN wynika, że złożenie wniosku o odroczenie rozprawy przez obwinionego, który nale-
życie usprawiedliwił nieobecność na rozprawie z powodu choroby, nie jest konieczne. Już samo nadesła-
nie przez obwinionego zaświadczenia lekarskiego przed terminem rozprawy powinno być odczytywane 
jako wola usprawiedliwienia niestawiennictwa na tej rozprawie, a w konsekwencji jako prośba o jej odro-
czenie (por. wyrok SN z 14.02.2001 r., sygn. akt V KKN 395/98, LEX nr 52027).

15 Por. wyrok SN z 18.06.2003 r., sygn. akt II KK 223/02, LEX 83971.
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zrezygnować z udziału obrońcy w okre-
ślonych fragmentach rozprawy lub w po-
szczególnych jej terminach16.

Poza wskazanymi wyżej przypadkami, 
niestawiennictwo należycie zawiadomio-
nych o terminie rozprawy odwoławczej 
stron, obrońców oraz pełnomocników 
nie tamuje rozpoznania sprawy. Warto 
jednak wspomnieć o regulacji zawartej 
w art. 97h ust. 1 ustawy o NIK. Przepis 
ten stanowi, że nie wstrzymuje rozpo-
znania sprawy nieobecność obwinionego 
na rozprawie, jeżeli obwiniony nie stawił 
się na rozprawie co najmniej trzykrotnie, 
a z jego zachowania wynika, że celowo 
uchyla się od udziału w rozprawie, dążąc 
do przedawnienia orzekania w danej spra-
wie. W takiej sytuacji przewodniczący 
wyznacza obwinionemu obrońcę spośród 
mianowanych kontrolerów. Na przeszko-
dzie stosowania przywołanego unormowa-
nia może stanąć zasada prawa do obrony. 
OKD powinna wykazać, że przedstawione 
przez obwinionego usprawiedliwienie17 
nie jest wiarygodne. W tym celu należy 
udowodnić, że obwiniony celowo uchy-
la się od udziału w rozprawie, przy czym 
zespół orzekający może ocenić zachowa-
nie obwinionego na podstawie przedłożo-
nych przez niego dokumentów i dotych-
czasowej jego postawy w postępowaniu 
dyscyplinarnym. Przyjmując nawet, że 
można tę okoliczność wykazać bez nara-
żenia się na zarzut rażącego naruszenia 
prawa do obrony, i tak konieczne będzie 
odroczenie rozprawy w celu umożliwienia 

wyznaczonemu obrońcy obwinionego za-
poznania się ze sprawą. 

Przewód dyscyplinarny
Brak przeszkód do rozpoznania sprawy, 
stwierdzony w wyniku przeprowadzenia 
czynności wstępnych, umożliwia prze-
prowadzenie przewodu dyscyplinarne-
go. Przewód dyscyplinarny na rozprawie 
odwoławczej to główna część rozprawy 
odwoławczej, podczas której przedsta-
wiony zostaje przez przewodniczącego 
przebieg dotychczasowego postępowania, 
a także istnieje możliwość wypowiadania 
się stron w formie wyjaśnień, oświadczeń 
i wniosków, jak również przeprowadzenia 
postępowania dowodowego. 

Ustne sprawozdanie z przebiegu 
dotychczasowego postępowania

Z art. 453 § 1 k.p.k. wynika, że przewód 
dyscyplinarny przed OKD rozpoczy-
na ustne sprawozdanie, w którym prze-
wodniczący przedstawia przebieg i wy-
niki dotychczasowego postępowania. 
Ustne sprawozdanie przewodniczącego 
jest obligatoryjne i nie ma możliwości za-
niechania przeprowadzenia tej czynności, 
nawet za zgodą czy na wniosek stron pro-
cesowych18. Sprawozdanie powinno być 
ujęte w skrótowej formie, należy przede 
wszystkim przedstawić te zagadnienia fak-
tyczne i prawne, które zostały podniesione 
w odwołaniu lub wymagają rozstrzygnięcia 
z urzędu. Nie ma bowiem z reguły potrzeby 
szczegółowego przedstawiania przebiegu 

16 Por. postanowienie SN z 16.03.2001 r., sygn. akt V KKN 24/99, LEX nr 51667.
17 Jeśli nieobecność obwinionego jest nieusprawiedliwiona, rozprawa może być prowadzona.
18 Por. wyrok SN z 6.11.2009 r., sygn. akt V KK 115/09, LEX nr 553889.
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postępowania, skoro strony w nim uczest-
niczyły i znają akta sprawy.

Ze względu na porządek rozprawy, 
nad którym ma czuwać przewodniczący, 
oraz celowość wyraźnego zasygnalizowa-
nia, że zakończyła się część wstępna roz-
prawy odwoławczej i zespół orzekający 
przystępuje do merytorycznego rozpozna-
nia odwołania, przewodniczący powinien 
zarządzić otwarcie przewodu dyscyplinar-
nego, stwierdzając: „otwieram przewód 
dyscyplinarny”19. 

Następnie przewodniczący przedstawia: 
 • Treść zaskarżonego orzeczenia Komi-
sji Dyscyplinarnej. W odwołaniu każdy 
skarżący powinien wskazać zaskarżone 
rozstrzygnięcie lub ustalenie, stosownie 
do art. 427 § 1 k.p.k. Zgodnie z art. 425 
§ 2 k.p.k., orzeczenie może być zaskarżo-
ne w całości lub w części20. W wypadku 
więc częściowego zaskarżenia orzecze-
nia sprawozdanie powinno ograniczyć 
się tylko do treści orzeczenia w zaskar-
żonej części, chyba że przewodniczący 
dostrzeże konieczność zasygnalizowania 
kwestii wyjścia poza granice odwołania 
(art. 433 § 1 in fine k.p.k.21). Sprawoz-
danie w tym fragmencie przewodu dys-
cyplinarnego powinno koncentrować 
się na części dyspozytywnej orzecze-
nia, ponieważ przedmiotem zaskarżenia 
jest rozstrzygnięcie Komisji Dyscypli-
narnej, które jest zamieszczane w sen-
tencji orzeczenia. 

 • Zarzuty i wnioski odwoławcze, to 
jest składniki odwołania. Z art. 427 § 1 
i 2 k.p.k. wynika, że wnioski odwoławcze 
powinny się znaleźć w każdym odwoła-
niu. Obwiniony nie jest zobowiązany do 
formułowania zarzutów odwoławczych, 
powinien jednak wskazać, czego się do-
maga. Jeżeli natomiast środek odwoław-
czy pochodzi od podmiotu kwalifikowa-
nego, to jest rzecznika dyscyplinarnego, 
obrońcy lub pełnomocnika, powinien 
ponadto zawierać wskazanie zarzutów 
stawianych rozstrzygnięciu oraz uzasad-
nienie. Zatem przedmiotem sprawozda-
nia będą zawsze wnioski odwoławcze, 
a zarzuty odwoławcze (i uzasadnienie 
odwołania) wówczas, gdy obwiniony je 
sformułował albo odwołanie pochodzi 
od podmiotu kwalifikowanego. Gdy od-
wołanie wniósł rzecznik dyscyplinarny, 
przewodniczący powinien w sprawoz-
daniu wskazać także, jaki jest kierunek 
odwołania (na korzyść, czy na niekorzyść 
obwinionego – art. 425 § 4 k.p.k.). Jest to 
bowiem istotne z punktu widzenia za-
kazu reformationis in peius w postępo-
waniu odwoławczym (art. 97n ust. 2 
ustawy o NIK)22.
 • Kwestie wymagające rozstrzygnięcia 
z urzędu. Mogą one dotyczyć zarówno 
przebiegu dotychczasowego postępo-
wania, jak i jego wyniku. Określenie, 
że kwestie wymagają rozstrzygnięcia 
„z urzędu” oznacza, iż nie zostały one 

19 Por. S. Kalinowski: Rozprawa�główna�w�polskim�procesie�karnym, Warszawa 1975,�s. 109.
20 Przedmiotem zaskarżenia może być również brak rozstrzygnięcia albo samo uzasadnienie orzeczenia. 

W takim wypadku sprawozdanie powinno obejmować treść zaskarżonego uzasadnienia.
21 To jest w wypadkach wskazanych w art. 435, art. 439 § 1, art. 440 i art. 455 k.p.k.
22 Por. D. Świecki, op.cit., s. 84.
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podniesione przez strony w odwołaniu 
i mają istotne znaczenie. Należy przy-
jąć, że chodzi tu o okoliczności fak-
tyczne lub prawne, których rozstrzy-
gnięcie rzutuje na interesy procesowe 
stron i w związku z tym stronom na-
leży umożliwić ustosunkowanie się do 
nich23. Wskazanie kwestii wymagają-
cej rozstrzygnięcia z urzędu może mieć 
znaczenie dla dalszego toku rozprawy 
odwoławczej, gdyż może spowodować 
ograniczenie rozpoznania odwołania 
tylko do podniesionego zagadnienia 
(art. 436 k.p.k.) lub doprowadzić do 
rozszerzenia zakresu przewodu sądo-
wego przez przeprowadzenie dowodu 
(art. 437 § 2 k.p.k. w zw. z art. 452 § 2 
k.p.k.). Rozstrzygnięcie kwestii podnie-
sionej z urzędu może nastąpić w ramach 
odwoławczego przewodu dyscyplinar-
nego (np. przeprowadzenie dowodu), 
jak i dopiero podczas orzekania (istnienie 
bezwzględnej przyczyny odwoławczej 
z art. 439 § 1 k.p.k.).
Przepis art. 453 § 1 k.p.k. przewiduje 

także możliwość odczytania z akt sprawy 
poszczególnych ich części. Ten element 
sprawozdania wystąpi tylko „w miarę 
potrzeby”. Decyduje o tym przewodni-
czący, który może uczynić to z własnej 
inicjatywy, jak i na wniosek stron złożony 
w trybie art. 453 § 2 k.p.k. Przykładowo 
taka potrzeba może zaistnieć w zakresie 
ustaleń faktycznych, gdy wystąpią roz-
bieżności między tym, co zostało ustalo-
ne przez Komisję Dyscyplinarną, a tym, 

co wynika z treści znajdującego się w ak-
tach dokumentu. W takim wypadku może 
zachodzić konieczność odczytania sto-
sownego fragmentu z akt sprawy celem 
uwypuklenia tej kwestii w sprawozda-
niu. Fakt odczytania poszczególnych czę-
ści akt sprawy powinien być odnotowa-
ny w protokóle rozprawy odwoławczej 
przez dokładne zaznaczenie, jaki doku-
ment i w jakim zakresie został odczytany. 
Należałoby także zapisać, że kwestia ta 
została podniesiona przez przewodniczą-
cego z urzędu lub wynikła ze złożonego 
przez stronę wniosku (art. 148 § 1 pkt 2 
i 4 k.p.k.). Natomiast treści sprawozdania 
nie zamieszcza się w protokóle rozprawy 
odwoławczej24.

Wyjaśnienia,  
oświadczenia i wnioski stron

Artykuł 453 § 2 k.p.k. stanowi, że strony 
mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia 
i wnioski ustnie lub na piśmie; złożone na 
piśmie podlegają odczytaniu, przy czym 
przepis art. 394 stosuje się. Powyższe ozna-
cza, że w postępowaniu dyscyplinarnym 
w NIK strony mają prawo (a nie obowią-
zek) składania wyjaśnień, oświadczeń 
lub wniosków na rozprawie odwoławczej. 
Biorąc pod uwagę, że złożenie tych wyja-
śnień ma charakter fakultatywny, to obwi-
niony, który został wezwany do ich złożenia 
przez zespół orzekający lub na wniosek 
strony, powinien być – stosownie do art. 16 
§ 2 k.p.k. – „w miarę potrzeby” pouczony, 
że nie ma obowiązku ich składania.

23 Por. J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta: Kodeks�postępowania�karnego.�Komentarz, Kraków 2003, 
t. II, s. 127.

24 Por. T. Grzegorczyk, J. Tylman, op.cit., s. 821.



54 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Rafał Padrak

Użyte w art. 453 § 2 k.p.k. określenie 
„wyjaśnienia” odnosi się do stron postę-
powania, a więc uprawniony do ich zło-
żenia jest nie tylko obwiniony. Wydaje się 
zatem, że ustawodawca użył tego określe-
nia nie w znaczeniu środka dowodowego 
pochodzącego od obwinionego, lecz w zna-
czeniu potocznym jako „uwagi wyjaśniające 
rzecz niezrozumiałą, usprawiedliwienie, 
umotywowanie czegoś”25. W tym znacze-
niu „wyjaśnienia stron” na zasadzie dowodu 
swobodnego26 mogą dotyczyć okoliczności 
wymienionych w art. 453 § 1 k.p.k., a więc 
przykładowo zarzutów lub wniosków od-
woławczych czy kwestii wymagających 
rozstrzygnięcia z urzędu27. Jeżeli natomiast 
obwiniony chciałby składać wyjaśnienia 
jako środek dowodowy („dowód ścisły”), 
to należy to oświadczenie potraktować 
jak wniosek dowodowy, który OKD powin-
na rozpoznać, mając na uwadze przesłanki 
odmowy dopuszczenia dowodu określone 
w art. 170 § 1 k.p.k. oraz warunki prowa-
dzenia postępowania dowodowego na roz-
prawie odwoławczej określone w art. 437 
§ 2 oraz 452 § 2 k.p.k.28.

Oświadczenia, o których mowa w art. 453  
§ 2 k.p.k., to wypowiedzi składane ustnie 
lub na piśmie w kwestiach związanych 
z rozpoznawanym odwołaniem. Mogą to 

być oświadczenia wiedzy, na przykład 
w postaci tez wniosków dowodowych, 
lub oświadczenia woli wywołujące okre-
ślone skutki procesowe, na przykład cof-
nięcie apelacji, jak też oświadczenia wy-
rażające stanowisko stron w jakiejś kwe-
stii. Przykładowo obwiniony może złożyć 
oświadczenie dotyczące swego krytycz-
nego stosunku do popełnionego czynu, 
wyrazić żal i skruchę czy przeprosić po-
krzywdzonego29. 

W trybie art. 453 § 2 k.p.k. mogą być 
składane nie tylko pisemne oświadczenia 
sporządzone przez strony, ale również pi-
semne oświadczenia pochodzące od innych 
osób, którymi strona dysponuje i które chce 
przedstawić OKD. Opinia opracowana na 
zlecenie uczestnika postępowania, przed-
stawiona przez niego zespołowi orzekają-
cemu, stanowi jego oświadczenie zawie-
rające informację o dowodzie złożoną na 
podstawie art. 453 § 2 k.p.k., podlegają-
ce ujawnieniu w trybie przewidzianym 
przez ten przepis. Należy jednak zauważyć, 
że opinia prywatna, czyli pisemne opra-
cowanie zlecone przez uczestnika postę-
powania, a nie przez uprawniony organ 
procesowy, nie jest opinią w rozumieniu 
art. 193 k.p.k. w zw. z art. 200 § 1 k.p.k. 
i nie może stanowić dowodu w sprawie30.

25 Zob. <www.sjp.pwn.pl>.
26 Por. R. Kmiecik: Dowód�ścisły�w�procesie�karnym, Lublin 1983, s. 46.
27 Por. D. Świecki, op.cit., s. 91 i cyt. tam literatura.
28 Por. wyrok SN z 12.04.2007 r., sygn. akt II KK 265/06, LEX nr 282275, według którego wyjaśnienia 

oskarżonego, o których mowa w art. 453 § 2 k.p.k., nie są środkiem dowodowym, lecz tylko dodatko-
wym uzupełnieniem argumentacji podniesionej w apelacji pochodzącej od strony. Jednak w postanowie-
niu SN z 15.10.2003 r., sygn. akt III KK 271/02, LEX nr 82138, w którym SN uznał, że wyjaśnienia oskar-
żonego, złożone na piśmie przy wykorzystaniu uprawnienia przyznanego przez przepis art. 453 § 2 k.p.k., 
stanowią samodzielny środek dowodowy.

29 Por. D. Świecki, op.cit., s. 92.
30 Por. postanowienie SN z 4.01.2005 r., sygn. akt V KK 388/04, LEX nr 141204.
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Artykuł 453 § 2 k.p.k. uprawnia strony 
do składania także wniosków, nie wpro-
wadzając ograniczeń co do ich treści. 
W znaczeniu prawa procesowego wnio-
sek strony będzie czynnością proceso-
wą mającą postać oświadczenia woli 
o charakterze postulującym31. Złożenie 
przez stronę wniosku wymaga rozpo-
znania na rozprawie odwoławczej i od-
powiedniej decyzji właściwego organu 
procesowego, to jest przewodniczącego 
albo zespołu orzekającego. Stosownie do 
art. 367 k.p.k., przewodniczący powinien 
umożliwić stronom wypowiedzenie się 
w tej kwestii. Po odebraniu i zaprotokóło-
waniu stanowiska stron, musi zapaść de-
cyzja o jego uwzględnieniu lub o odmowie 
uwzględnienia. Forma tej decyzji (zarzą-
dzenie albo postanowienie) nie jest okre-
ślona w art. 453 § 2 k.p.k. Kierując się 
art. 93 § 2 k.p.k., należy przyjąć, że jeżeli 
ustawa nie wymaga postanowienia, prze-
wodniczący rozstrzyga wniosek w formie 
zarządzenia, na które – zgodnie z art. 373 
k.p.k. – przysługuje odwołanie do zespołu 
orzekającego. Przykładowo można wska-
zać, że wydanie przez zespół orzekający 
postanowienia jest wymagane w sprawie 
wyłączenia jawności rozprawy (art. 360 
k.p.k.). Natomiast w sytuacji, gdy stro-
na wystąpiła z wnioskiem o uzupełnie-
nie sprawozdania przewodniczącego, to 
wobec braku odmiennego uregulowania 

zarządzenie w tej sprawie wyda przewod-
niczący. 

W art. 453 § 2 k.p.k. ustawodawca prze-
widział dwa sposoby ujawnienia pisem-
nych wyjaśnień, oświadczeń i wniosków, 
to jest odczytanie albo ujawnienie bez od-
czytania przy zastosowaniu art. 394 k.p.k. 
W postępowaniu dyscyplinarnym w NIK 
stosowanie art. 394 § 1 k.p.k. oznacza moż-
liwość uznania za ujawnione bez odczyty-
wania danych dotyczących osoby obwinio-
nego. Należy je jednak odczytać na żądanie 
obwinionego lub obrońcy. Za ujawnione 
bez odczytania można też uznać protokó-
ły i dokumenty podlegające odczytaniu 
na rozprawie odwoławczej. Należy jed-
nak je odczytać, jeżeli wnosi o to strona, 
która nie miała możliwości zapoznania się 
z ich treścią. Przepis art. 392 § 2 stosuje się 
odpowiednio, co oznacza, że sprzeciw stro-
ny, której zeznania lub wyjaśnienia nie do-
tyczą, nie stoi na przeszkodzie odczytaniu 
protokółu. Przebieg tych czynności powi-
nien znaleźć odzwierciedlenie w protokóle 
rozprawy odwoławczej (art. 148 § 1 pkt 2 
i 3 k.p.k.). O uznaniu pisemnych wyjaśnień, 
oświadczeń i wniosków za ujawnione de-
cyduje OKD w formie postanowienia32.

Postępowanie dowodowe

Po nowelizacji k.p.k. z dniem 1 lipca 
2015 r.33, OKD, w każdym wypadku 
gdy uzna potrzebę uzupełnienia przewodu 

31 Por. T. Grzegorczyk, J. Tylman, op.cit., s. 373.
32 Por. L. Paprzycki: Komentarz�aktualizowany�do�art.�394�Kodeksu�postępowania�karnego, opubl. w bazie 

LEX. Odmienny pogląd prezentuje D. Świecki, według którego przepis art. 394 k.p.k. nie wskazuje, jaki 
organ procesowy powinien podjąć decyzję. Stąd też wchodzi w grę art. 93 § 2 k.p.k., uprawniający prze-
wodniczącego do wydawania zarządzeń – por. D. Świecki, op.cit., s. 96-97.

33 Ustawa z 27.09.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1247, ze zm.).
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dyscyplinarnego, z urzędu powinna prze-
prowadzić określone dowody na rozpra-
wie odwoławczej. Zmiany te nie zosta-
ły uchylone na mocy ustawy z 11 marca 
2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania karnego oraz niektórych in-
nych ustaw34. Wprowadzone rozwiąza-
nie powoduje, że uchylanie orzeczeń do 
ponownego rozpoznania może nastąpić 
wówczas, gdy przepisy k.p.k. nie pozwalają 
na wydanie orzeczenia reformatoryjnego. 
Uchylenie art. 452 § 1 k.p.k. i zniesienie 
zakazu prowadzenia postępowania dowo-
dowego co do istoty sprawy w postępowa-
niu odwoławczym powoduje, że podczas 
odwoławczego przewodu dyscyplinarnego 
będzie prowadzone postępowanie dowo-
dowe, jeśli tylko przyczyni się to do przy-
spieszenia postępowania (rozumianego 
całościowo, a nie etapowo)35.

Przeprowadzenie dowodu, zgodnie 
z art. 167 k.p.k., może nastąpić na wnio-
sek stron lub z urzędu. Przepisy k.p.k. 
nie wprowadzają terminu o charakterze 
prekluzyjnym składania wniosków dowo-
dowych. Tym samym wniosek dowodowy 
może zostać zgłoszony również w postę-
powaniu odwoławczym. Przepis art. 167 
k.p.k. nakłada więc na zespół orzekający 
obowiązek rozpoznania wniosków dowo-
dowych36.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie wnio-
sku dowodowego lub dopuszczenia dowo-
du z urzędu powinno zapadać, w miarę 

możliwości, na posiedzeniu przed roz-
prawą odwoławczą. W razie bowiem 
dopuszczenia dowodu będzie on mógł 
być przeprowadzony podczas rozprawy 
w pierwszym terminie. Natomiast podjęcie 
decyzji w tym przedmiocie na rozprawie 
odwoławczej nastąpi wówczas, gdy kwestia 
taka zostanie podniesiona z urzędu lub na 
wniosek złożony bezpośrednio przed roz-
prawą lub podczas jej przebiegu.

O dopuszczeniu dowodu rozstrzyga prze-
wodniczący – w formie zarządzenia albo ze-
spół orzekający – w formie postanowie-
nia. Stosownie do art. 352 w zw. z art. 368 
k.p.k., przewodniczący jest właściwy 
w razie zgłoszenia wniosku przez stronę 
w sytuacji, gdy przeprowadzeniu dowo-
du nie sprzeciwiła się inna strona37. Jeżeli 
jednak strony nie są zgodne co do potrzeby 
przeprowadzenia dowodu albo nie zgłosi-
ły wniosku dowodowego, a okoliczności 
wskazują, że dany dowód należałoby prze-
prowadzić z urzędu, decyzję procesową 
w tej sprawie podejmuje zespół orzeka-
jący. Dopuszczenie dowodu nie wymaga 
uzasadnienia (art. 98 § 3 k.p.k.).

W przepisach k.p.k. zostały przewi-
dziane ograniczenia prowadzenia postę-
powania dowodowego w postępowaniu 
odwoławczym. Podstawowe ograniczenie 
wynika z zakresu kontroli odwoławczej 
orzeczenia i związania granicami zaskar-
żenia i zarzutami podniesionymi w środku 
odwoławczym. Dowodami, które mogą 

34 Dz. U. poz. 437.
35 Uzasadnienie�projektu�ustawy�o�zmianie�ustawy�–�Kodeks�postępowania�karnego,�ustawy�–�Kodeks�karny�

i�niektórych�innych�ustaw, Sejm RP VII kadencji, druk nr 870.
36 Por. wyrok SN z 27.11.2001, sygn. akt III KKN 283/01, LEX nr 51601.
37 Zob. jednak art. 194 k.p.k., według którego o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydaje się postano-

wienie, co oznacza, że decyzję procesową w tej sprawie podejmuje zespół orzekający.
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zostać dopuszczone, a następnie przepro-
wadzone przez zespół orzekający, są tylko 
te, które mogą służyć do weryfikacji za-
sadności środka odwoławczego i zarzutów 
w nim postawionych. Każdy więc pozosta-
ły wniosek dowodowy dotyczący kwestii 
nieobjętej zakresem kontroli odwoławczej 
musi zostać oddalony na podstawie art. 170 
§ 1 pkt 2 k.p.k.38. Zatem przed dopuszcze-
niem dowodu zespół orzekający powinien 
najpierw dokonać jego uprzedniej oceny, 
aby stwierdzić, czy zasadne jest przepro-
wadzenie dowodu. 

Stosownie do art. 170 § 1 k.p.k., oddala 
się wniosek dowodowy, jeżeli:
1) przeprowadzenie dowodu jest niedo-
puszczalne,
2) okoliczność, która ma być udowodnio-
na, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia 
sprawy albo jest już udowodniona zgodnie 
z twierdzeniem wnioskodawcy,
3) dowód jest nieprzydatny do stwier-
dzenia danej okoliczności,
4) dowodu nie da się przeprowadzić,
5) wniosek dowodowy w sposób oczywisty 
zmierza do przedłużenia postępowania39.

Następnie, jeżeli nie  ma podstaw 
do oddalenia wniosku dowodowego 

z powyższych przyczyn, należy dokonać 
oceny dopuszczalności przeprowadzenia 
dowodu w instancji odwoławczej – na 
podstawie art. 452 § 2 k.p.k. Z przepisu 
tego wynika, że oddalenie wniosku dowo-
dowego może nastąpić jedynie wówczas, 
gdy przeprowadzenie dowodu byłoby nie-
celowe z przyczyn określonych w art. 437 
§ 2 zdanie drugie, to jest w wypadkach 
wskazanych w art. 439 § 1 k.p.k. (wystą-
pienie bezwzględnej przyczyny odwoław-
czej), art. 454 k.p.k. (niedopuszczalność 
ukarania obwinionego uniewinnionego 
w pierwszej instancji lub co do którego 
umorzono postępowanie) lub jeżeli jest ko-
nieczne przeprowadzenie na nowo prze-
wodu w całości40.

Jak stanowi art. 170 § 3 k.p.k. wyni-
ka, że zespół orzekający oddala wniosek 
dowodowy postanowieniem, które musi 
zawierać uzasadnienie (art. 98 § 1 k.p.k.). 
Decyzja zespołu orzekającego o dopuszcze-
niu lub oddaleniu wniosku dowodowego 
wydana w formie postanowienia nie podle-
ga zaskarżeniu (art. 426 § 1 k.p.k.)41. W sy-
tuacji gdy strona cofnie wniosek dowodowy 
przed jego rozstrzygnięciem, przewodni-
czący powinien zarządzeniem pozostawić 

38 Por. W. Juchacz: Kilka�uwag�na�temat�postępowania�dowodowego�przed�sądem�odwoławczym�po�zmia-
nach�obowiązujących�od�1�lipca�2015�r., LEX nr 270379/2.

39 Ponadto zespół orzekający może oddalić dowód wobec braku podstaw do przeprowadzenia dowodu 
z opinii biegłego, jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy 
nie wymaga wiadomości specjalnych (art. 193 § 1 k.p.k.) albo stwierdzi, że opinia biegłego jest jasna, 
nie wymaga uzupełnień i nie zawiera sprzeczności (art. 201 k.p.k.) – por. Por. D. Świecki: Rozprawa…, 
op.cit., s. 135.

40 Wystąpienie okoliczności wskazanej w art. 452 § 2 k.p.k. nie uzasadnia odmowy dopuszczenia dowodu 
na podstawie art. 170 § 1 pkt 1 k.p.k. z powodu niedopuszczalności przeprowadzenia dowodu. 
Niedopuszczalność przeprowadzenia dowodu jest związana z zakazami dowodzenia określonej tezy 
dowodowej i zakazami dowodowymi, dotyczącymi określonego źródła dowodowego lub określonego 
środka dowodowego – por. D. Świecki: Rozprawa…, op.cit., s. 134, L. Paprzycki: Komentarz�aktualizowany�
do�art.�170�Kodeksu�postępowania�karnego, opubl. w bazie LEX.

41 Podobnie jak zarządzenie przewodniczącego o dopuszczeniu dowodu (art. 459 § 1 i art. 466 § 1 k.p.k.).
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go bez rozpoznania42. Zespół orzekający 
nie jest jednak związany oświadczeniem 
o cofnięciu wniosku i może dowód prze-
prowadzić z urzędu, wydając w tej sprawie 
postanowienie43.

Z art. 452 § 2 k.p.k. wynika nakaz oddale-
nia przez OKD wniosku dowodowego, jeżeli 
przeprowadzenie dowodu w postępowaniu 
odwoławczym byłoby niecelowe z przyczyn 
określonych w art. 437 § 2 zdanie drugie 
k.p.k. Należy jednak zauważyć, że wydanie 
postanowienia o oddaleniu wniosku dowo-
dowego na podstawie art. 452 § 2 k.p.k. prze-
sądzałoby, już w trakcie przewodu dyscypli-
narnego, że zapadnie orzeczenie o uchyleniu 
orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej i prze-
kazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. 
Tymczasem orzeczenie powinno zapadać po 
przeprowadzeniu przewodu dyscyplinar-
nego, w wyniku narady i głosowania człon-
ków zespołu orzekającego (art. 408 i art. 412 
k.p.k.). Wydaje się więc, że OKD nie może 
wydać postanowienia o oddaleniu wnio-
sku dowodowego z powołaniem się na prze-
słankę z art. 452 § 2 k.p.k. Przewodniczący 
powinien poinformować strony, że decyzja 
w sprawie wniosku dowodowego zostanie 
podjęta podczas narady nad orzeczeniem44. 
Tym samym dopiero treść orzeczenia OKD 
o uchyleniu zaskarżonego orzeczenia i prze-
kazaniu sprawy do ponownego rozpozna-
nia będzie rozstrzygnięciem tego wniosku, 
chyba że zespół orzekający uzna, iż należy 
wznowić przewód dyscyplinarny (art. 409 
k.p.k.) i dopuścić zgłoszony dowód. 

Przeprowadzenie wszystkich niezbęd-
nych dowodów powinno prowadzić do za-
kończenia przewodu sądowego. Zgodnie 
więc z art. 405 k.p.k., po przeprowadze-
niu dowodów dopuszczonych w sprawie 
przewodniczący powinien zapytać strony, 
czy wnoszą o uzupełnienie postępowania 
dowodowego i w razie odpowiedzi prze-
czącej zamknąć przewód dyscyplinarny. 
Wydanie tego zarządzenia powinno nastą-
pić w formie ustnej przez stwierdzenie: 
„zamykam przewód dyscyplinarny”. 

Głosy końcowe
Głosy stron stanowią końcowy etap roz-
prawy odwoławczej poprzedzający naradę 
i głosowanie nad orzeczeniem. Rozpoczyna 
się on po zamknięciu przewodu dyscy-
plinarnego i trwa do czasu zakończenia 
wystąpień stron. Stosownie do art. 453 
§ 3 k.p.k., przewodniczący udziela głosu 
uczestnikom postępowania, o których 
mowa w art. 406 § 1 k.p.k. w kolejności 
przez siebie ustalonej, przy czym najpierw 
udziela głosu skarżącemu. Obwinionemu 
i jego obrońcy nie można odmówić za-
brania głosu po przemówieniach innych 
uczestników postępowania.

Prawo uczestników postępowania do za-
brania głosu w ramach przemówień końco-
wych wynika z ustawy i nie jest uzależnione 
od decyzji przewodniczącego. W ten sposób 
kodeks realizuje zasadę równości stron, dając 
im równe szanse przedstawienia swoich ar-
gumentów przed OKD45.

42 Por. Komentarz..., pod red. P. Hofmańskiego, t. I, wyd. 2, s. 697.
43 Por. postanowienie SN z 25.03.2003, sygn. akt III KKN 113/01, LEX nr 77026.
44 Por. D. Świecki, op.cit., s. 137.
45 Por. M. Wąsek-Wiaderek: Zasada� równości� stron� w� polskim� procesie� karnym� w� perspektywie�

prawnoporównawczej, Kraków 2003, s. 373.
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W postępowaniu odwoławczym przemó-
wienia uczestników postępowania koncen-
trują się z reguły na zarzutach zgłoszonych 
w apelacji. Celem tej instytucji jest umoż-
liwienie uczestnikom postępowania pre-
zentacji własnego stanowiska odnośnie 
do zaskarżonego orzeczenia, popieranie 
własnego odwołania lub ustosunkowanie 
się do odwołania wniesionego przez inną 
stronę i sformułowanie wniosków wynika-
jących z rozpoznania wniesionych odwo-
łań46. Głosy końcowe na rozprawie odwo-
ławczej stanowią finalne wypowiedzi, któ-
rych adresatem jest głównie Odwoławcza 
Komisja Dyscyplinarna, a także pozostali 
uczestnicy postępowania.

Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie kwe-
stie związane z głosami końcowymi na roz-
prawie odwoławczej zostały unormowane 
w art. 453 § 3 k.p.k., zastosowanie znaj-
dzie również art. 406 k.p.k. Przepis art. 
406 § 1 k.p.k. stanowi, że po zamknię-
ciu przewodu sądowego przewodniczący 
udziela głosu stronom, ich przedstawicie-
lom oraz przedstawicielowi społecznemu. 
Głos zabierają w następującej kolejności: 
oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłko-
wy, oskarżyciel prywatny, przedstawiciel 
społeczny, obrońca oskarżonego i oskarżony. 
Przedstawiciele procesowi stron zabiera-
ją głos przed stronami. Warto zauważyć, 
że w postępowaniu dyscyplinarnym może 
brać udział w charakterze przedstawiciela 
społecznego przedstawiciel związku za-
wodowego pracowników NIK. Będzie on 
mógł zabrać głos po zamknięciu przewodu 
dyscyplinarnego w drugiej instancji.

W art. 453 § 3 k.p.k. nie uregulowano 
prawa do tak zwanej repliki. Z art. 406 § 2 
k.p.k. wynika natomiast, że jeżeli rzecznik 
dyscyplinarny ponownie zabiera głos, należy 
również udzielić głosu obrońcy i obwinio-
nemu. Przepis art. 406 § 2 k.p.k. gwaran-
tuje stronom prawo do jednej repliki po 
ostatnim głosie obwinionego. Nie wyklucza 
natomiast kilku replik, jednak jest to uzależ-
nione od zgody przewodniczącego, z tym że 
obwinionemu i jego obrońcy przysługuje 
zawsze prawo odpowiedzi na replikę47.

Przepis art. 453 § 3 k.p.k. wprowa-
dza zasadę, że przewodniczący najpierw 
udziela głosu skarżącemu, a dopiero 
potem pozostałym uczestnikom postę-
powania w kolejności przez siebie usta-
lonej. Przez skarżącego należy rozumieć 
stronę skarżącą. Jeśli strona jest reprezen-
towana przez obrońcę lub pełnomocnika 
– chociażby sama wniosła odwołanie – to 
przedstawiciel procesowy zabiera głos 
przed nią (art. 406 § 1 zdanie trzecie k.p.k. 
w zw. z art. 458 k.p.k.). Jeżeli zaś odwo-
łanie złożył przedstawiciel procesowy, 
to występuje pierwszy, a po nim strona, 
którą reprezentuje. Uczestnicy postępo-
wania nieskarżący zabierają głos w kolej-
ności ustalonej przez przewodniczącego 
(art. 453 § 3 in principio k.p.k.), a jeżeli 
mają przedstawicieli procesowych, to prze-
mawiają oni przed stronami (art. 406 § 1 
zdanie trzecie k.p.k. w zw. z art. 458 k.p.k.).

Jeżeli odwołanie wniosła więcej niż jedna 
strona, to o kolejności zabrania głosu de-
cyduje też przewodniczący, kierując się 
zasadą, że najpierw głosu należy udzielić 

46 T. Grzegorczyk, J. Tylman: Polskie..., op.cit., s. 822.
47 Por. D. Świecki, op.cit., s. 113 i cyt. tam literatura.
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tej stronie, której odwołanie jest „najdalej 
idące”48. O tym, które odwołanie jest „naj-
dalej idące”, decyduje w kolejności:
1)  zakres zaskarżenia (pierwszeństwo ma 
odwołanie, w którym orzeczenie zostało 
zaskarżone w całości nad odwołaniem, 
w którym kwestionowane jest tylko roz-
strzygnięcie o karze);
2) podniesione zarzuty (pierwszeństwo 
wypowiedzi przysługuje stronie, która 
zarzuca istnienie bezwzględnych przy-
czyn odwoławczych; strona, która pod-
nosi występowanie względnych przyczyn 
odwoławczych będzie mogła zabrać głos 
w dalszej kolejności);
3) wnioski odwoławcze (jeśli  jeden 
skar żący wnosił o uniewinnienie, a inny 
o uchylenie zaskarżonego orzeczenia 
i przekazanie sprawy do ponownego roz-
poznania, to dalej idący jest wniosek o unie-
winnienie).

Podczas przemówień końcowych uczest-
nicy postępowania powinni mieć moż-
liwość swobodnego wypowiedzenia się 
w ramach udzielonego głosu, przy czym 
nie mają obowiązku wygłaszania mowy 
końcowej. Ustawodawca nie wprowadza 
też żadnych ograniczeń co do czasu trwania 
wystąpienia. Czas przemówienia powinien 
jednak pozostawać w rozsądnej propor-
cji do materiału dowodowego i prawne-
go sprawy49. Przewodniczący, w ramach 
uprawnień związanych z kierowaniem roz-
prawą (art. 366 § 1 k.p.k.), ma prawo do 
zwrócenia przemawiającemu uwagi, że 

jego wystąpienie nie jest związane z zakre-
sem rozpoznawanej sprawy50. Natomiast 
nie powinno mieć miejsca przerywanie 
przemówienia lub okazywanie zniecier-
pliwienia przez członków zespołu orze-
kającego51.

Głosy końcowe powinny zostać zaproto-
kółowane, stosownie do art. 143 § 1 pkt 11 
k.p.k. Wydaje się, że co do zasady w pro-
tokóle rozprawy odwoławczej można za-
mieścić tylko zapis odnoszący się do sta-
nowiska stron w przedmiocie odwołania 
oraz rodzaju wnioskowanego rozstrzygnię-
cia OKD. Jedynie w razie zgłoszenia na 
tym etapie nowych zarzutów, wniosków 
odwoławczych lub innych wniosków, po-
winny one zostać zaprotokółowane, a ze-
spół orzekający, najpóźniej w toku narady, 
powinien rozstrzygnąć, czy nie występuje 
konieczność wznowienia przewodu dys-
cyplinarnego (art. 409 k.p.k.). 

Głosy końcowe stanowią końcowy frag-
ment rozprawy odwoławczej i słuszny wy-
daje się postulat, by zamknięcie tego etapu 
rozprawy nastąpiło przez wydanie porząd-
kowego zarządzenia przez przewodniczą-
cego (np. „zespół orzekający Odwoławczej 
Komisji Dyscyplinarnej udaje się na na-
radę”)52.

Przerwa i odroczenie 
rozprawy odwoławczej
W toku rozpoznawania sprawy przez OKD 
mogą wystąpić okoliczności, które spowo-
dują, że rozpoznanie sprawy na jednym 

48 Por. T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit. s. 822. 
49 Por. J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, op.cit., t. I, s. 1022.
50 Por. J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. Płachta, op.cit., t. I, s. 1022-1023.
51 Por. J. Grajewski: Przebieg�procesu�karnego, Warszawa 2001, s. 204.
52 Por. S. Kalinowski, op.cit., s. 338-339.
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posiedzeniu nie będzie możliwe. Rozprawa 
odwoławcza będzie wówczas przerwana 
lub odroczona. Może to nastąpić w każ-
dej fazie rozprawy odwoławczej, nie tylko 
w trakcie przewodu dyscyplinarnego53. 

Przerwa oraz odroczenie rozprawy od-
woławczej nie są unormowane ani w usta-
wie o NIK, ani w przepisach k.p.k. do-
tyczących postępowania odwoławczego. 
Tym samym przez art. 458 k.p.k. odpo-
wiednie zastosowanie będą miały przepisy 
normujące przerwę i odroczenie roz pra-
wy głównej. 

Regulujące przerwę w rozprawie i od-
roczenie przepisy art. 401 i n. k.p.k. będą 
coraz częściej stosowane na rozprawie od-
woławczej z uwagi na uchylenie z dniem 
1 lipca 2015 r. art. 452 § 1 k.p.k. i znie-
sienie jako zasady zakazu prowadzenia 
postępowania dowodowego co do istoty 
sprawy w postępowaniu odwoławczym. 
Stosownie do art. 452 § 2 k.p.k., zespół 
orzekający w każdym wypadku gdy uzna 
to za konieczne i nie będzie się to sprzeci-
wiało omówionym wyżej ograniczeniom 
dowodowym, powinien przeprowadzić 
postępowanie dowodowe i wydać orze-
czenie reformatoryjne.

Powyższe oznacza, że stosownie do 
art. 401 § 1 oraz art. 404 § 1 k.p.k., prze-
wodniczący może przerwać albo od-
roczyć rozprawę odwoławczą w celu 

przygotowania przez strony wniosków 
dowodowych lub sprowadzenia dowodu 
albo dla wypoczynku lub z innej ważnej 
przyczyny. 

Z art. 401 § 2 k.p.k. wynika, że każ-
dorazowa przerwa w rozprawie może 
trwać nie dłużej niż 35 dni. Odroczenie 
rozprawy odwoławczej może nastąpić 
tylko wtedy, gdy zarządzenie przerwy 
nie byłoby wystarczające (art. 404 § 1 
k.p.k.). Ustawodawca, posługując się 
zwrotem „tylko wtedy”, wskazuje, że 
w pierwszej kolejności powinna być roz-
ważona możliwość zarządzenia przerwy, 
a dopiero gdy nie byłoby to wystarcza-
jące, należy odroczyć rozprawę54. Czas 
trwania stanowi istotną różnicę pomię-
dzy przerwą a odroczeniem rozprawy, 
jednak najważniejsza różnica sprowadza 
się do tego, że, co do zasady, przerwa-
ną rozprawę prowadzi się po przerwie 
w dalszym ciągu, a rozprawę odroczoną 
od początku (art. 401 § 2 i art. 404 § 2 
k.p.k.). W obu wypadkach ustawodawca 
przewidział wyjątki. Rozprawę przerwaną 
prowadzi się po przerwie od początku, 
jeżeli skład zespołu orzekającego uległ 
zmianie albo zespół orzekający uzna to za 
konieczne. Zespół orzekający może wy-
jątkowo prowadzić rozprawę odroczoną 
w dalszym ciągu, chyba że jego skład uległ 
zmianie55. Należy również zauważyć, że 

53 W szczególności należy dopuścić możliwość zarządzenia przerwy w rozprawie odwoławczej przed wystą-
pieniami stron – por. H. Kempisty: Metodyka�pracy�sędziego�w�sprawach�karnych, Warszawa 1986, s. 153.

54 Por. J. Grajewski, L.K. Paprzycki: Kodeks�postępowania�karnego�z�komentarzem, Sopot 2000, s. 575.
55 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 10.07.2014 r., sygn. akt II AKa 229/13, LEX nr 1537364, 

według którego jeżeli przeprowadzone wcześniej dowody nie były liczne i nietrudno zapamiętać ich treść, 
a ponadto istotne dowody mają być przeprowadzone także po odroczeniu, to dalsze prowadzenie rozpra-
wy nie może, w większości tego rodzaju wypadków, zagrażać czyjemukolwiek interesowi procesowemu 
i umożliwia osiągnięcie celów postępowania.
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decyzję procesową w sprawie przerwy 
podejmuje przewodniczący w formie 
zarządzenia, natomiast odroczenie roz-
prawy wymaga wydania postanowienia 
przez zespół orzekający56. Różnice po-
między przerwą a odroczeniem rozprawy 
nie występują w odniesieniu do powodów 
(przesłanek)57. W razie konieczności od-
roczenia rozprawy odwoławczej należy 
postulować, by – tak jak przy przerwie 
– oznaczany był od razu czas i miejsce 
następnej rozprawy, chyba że z uwagi na 
przyczynę odroczenia nie jest to możliwe. 

Rozprawa odwoławcza stanowi głów-
ną część postępowania odwoławczego, 
gdyż w jej trakcie następuje merytorycz-
na kontrola zaskarżonego orzeczenia wy-
danego przez Komisję Dyscyplinarną. 
Specyfika przyjętego przez ustawodawcę 
złożonego sposobu regulacji postępowania 
odwoławczego w postępowaniu dyscypli-
narnym w NIK sprawia, że osoby orzeka-
jące w OKD lub podmioty kwalifikowane 

występujące przed OKD powinny legi-
tymować się nie tylko znajomością prze-
pisów rozdziału 4a ustawy o NIK i prze-
pisów działu IX Kodeksu postępowania 
karnego pt. „Postępowanie odwoławcze”, 
ale również przepisów k.p.k. o postępowa-
niu przed sądem pierwszej instancji. Należy 
w szczególności mieć na uwadze przepisy 
przejściowe ustawy z 27 września 2013 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia karnego oraz niektórych innych ustaw 
oraz ustawy z 11 marca 2016 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karne-
go oraz niektórych innych ustaw. Ważne 
jest również aktualizowanie wiedzy na pod-
stawie orzecznictwa sądów uwzględniającego 
istotne zmiany procedury karnej dokonane 
z dniem 1 lipca 2015 r. i 15 kwietnia 2016 r.

RAFAŁ PADRAK,
Delegatura NIK w Lublinie

56 Ponadto zespół orzekający w formie postanowienia decyduje o konieczności prowadzenia rozprawy po 
przerwie od początku oraz o (wyjątkowym) prowadzeniu rozprawy odroczonej od początku.

57 Por. J. Grajewski, L.K. Paprzycki, op.cit., s. 575; T. Grzegorczyk: Kodeks�postępowania�karnego.�Komen-
tarz, wyd. 3, Kraków 2003, s. 1034.

Słowa kluczowe: postępowanie dyscyplinarne, rozprawa odwoławcza, odpowiedzialność  
dyscyplinarna, Najwyższa Izba Kontroli, mianowany kontroler

Key words: disciplinary proceedings, appeal procedure, adjudicating trial, Supreme Audit 
Office, senior auditors
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Wprowadzenie
W 2015 r. w rankingu „Europejskiego kon-
sumenckiego indeksu zdrowia Polska za-
jęła 34 miejsce na 35 krajów ocenianych, 
uzyskując 523 punkty na 1000 możli-
wych”1, pomimo wzrostu liczby punktów 
o 12 w stosunku do roku poprzedniego. 
Tym samym obniżyła swoje miejsce o dwie 
pozycje i znalazła się na miejscu przedostat-
nim, przed Czarnogórą (650 tys. miesz-
kańców), która uzyskała 484 punkty. 

Istotnym problemem naszego systemu 
ochrony zdrowia, wpływającym na pozycję 
Polski w tym rankingu, pozostaje ograni-
czony dostęp do wielu istotnych świadczeń 
zdrowotnych, którego efektem jest długi 
czas oczekiwania na ich uzyskanie.

Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie 
sygnalizowała problemy z zapewnieniem 
odpowiedniej dostępności świadczeń, 
w tym w informacjach o wynikach kontroli 
dotyczących realizacji zadań Narodowego 

Kto nas będzie leczył w przyszłości?

Stan kadry medycznej w Polsce

PIOTR WASILEWSKI 

JULITA ŁUCZAK

Zapewnienie odpowiednio wykształconej i  rozmieszczonej kadry medycznej to jedno 
z najistotniejszych wyzwań stojących obecnie przed naszym państwem. Zadanie to na-
biera szczególnego znaczenia w związku ze zmianami demograficznymi, które zwięk-
szą zapotrzebowanie na usługi medyczne. Populacja osób w wieku powyżej 65 roku 
życia stanowi w Polsce około 15%, a w 2035 r. wzrośnie do ponad 23%, jak szacuje 
Główny Urząd Statystyczny. Regulacja dopływu nowych kadr medycznych wymaga 
myślenia strategicznego w kategoriach długiego horyzontu czasowego – przede wszyst-
kim z uwagi na to, że przygotowanie zawodowe specjalistów w ochronie zdrowia trwa 
dłużej niż kształcenie w innych dziedzinach.

1 Źródło: Health Consumer Powerhouse. Europejski�konsumencki�indeks�zdrowia to ranking opracowywany 
na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych, ankiet wypełnianych przez pacjentów oraz nie-
zależnych badań prowadzonych przez prywatną firmę Health Consumer Powerhouse (HCP). W rankingu 
oceniane były m.in.: przestrzeganie praw pacjenta, czas oczekiwania na świadczenia medyczne, śmier-
telność niemowląt, przeżywalność w przypadku chorób nowotworowych, zakres świadczeń gwarantowa-
nych, działania profilaktyczne i dostępność nowych leków.
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Funduszu Zdrowia2 oraz zatrudnienia w sa-
modzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej3. Po kontroli realizacji zadań 
NFZ w 2014 r. NIK wskazała między in-
nymi, że spośród ośmiu analizowanych 
zakresów świadczeń w lecznictwie szpi-
talnym tylko w jednym oddziale woje-
wódzkim Funduszu (Pomorskim OW) 
zapewniono dostęp do wszystkich usług. 
W pozostałych 15 oddziałach nie zakon-
traktowano niektórych świadczeń (ho-
spitalizacji) w lecznictwie szpitalnym, 
a główną przyczyną był brak niezbędne-
go personelu medycznego i wyposażenia 
świadczeniodawców. Skutkowało to mi-
gracją pacjentów do innych województw 
w celu uzyskania świadczenia. 

Liczebność kadry medycznej jest uwa-
runkowana wieloma czynnikami, o charak-
terze zarówno podażowym, jak i popyto-
wym. Zwiększają ją absolwenci kierunków 
medycznych po zdobyciu specjalizacji, spe-
cjaliści wykształceni za granicą oraz osoby 
powracające do pracy w sektorze ochro-
ny zdrowia po okresowej przerwie spo-
wodowanej różnorodnymi przyczyna-
mi. Zmniejszenie zasobów kadrowych 
jest natomiast efektem rezygnacji z pracy 
w tym sektorze w związku z przejściem na 
emeryturę, podjęciem decyzji o emigra-
cji lub pracy niezwiązanej z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych. Po stronie poda-
żowej należy uwzględnić również dyspozy-
cyjność personelu medycznego – czas pracy, 

w trakcie którego świadczone są usługi 
medyczne. Według danych Naczelnej Izby 
Lekarskiej, w 2015 r. wśród osób wyko-
nujących zawody lekarza i lekarza denty-
sty większość stanowiły kobiety (odpo-
wiednio 57,4% i 75,5%). Według statystyk 
Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD), w 2013 r. udział ko-
biet wśród lekarzy w Polsce (56,5%) był 
wyraźnie wyższy niż średnia dla krajów 
członkowskich OECD, która wynosi-
ła 44,5%. Informacja o proporcjach płci 
jest istotna, ponieważ, jak wskazują ana-
lizy, lekarki z racji macierzyństwa i opieki 
nad rodziną często pracują w mniejszym 
wymiarze czasu4.

Nie ma „złotego standardu” określają-
cego liczbę lekarzy, pielęgniarek i innych 
specjalistów w ochronie zdrowia, jaka 
powinna przypadać na daną populację, 
aby w sposób optymalny zaspokoić po-
trzeby zdrowotne obywateli. Próby osza-
cowania potrzebnej liczby personelu me-
dycznego były podejmowane już w latach 
sześćdziesiątych XX wieku. W niektó-
rych krajach prowadzone wtedy szacunki 
dotyczące przyszłych potrzeb zdrowot-
nych identyfikowały obecnie występują-
ce problemy. W Stanach Zjednoczonych 
przewidziano, że coraz ważniejsze będzie 
zorganizowanie odpowiedniej opieki 
zdrowotnej dla osób starszych i niepeł-
nosprawnych i już wtedy podejmowa-
no działania, aby te rosnące potrzeby 

2 Informacja o wynikach kontroli Realizacja� zadań� Narodowego� Funduszu� Zdrowia� w� 2014� r., nr ewid. 
P/15/059, listopad 2015 r.

3 Informacja o wynikach kontroli Zatrudnienie�w�samodzielnych�publicznych�zakładach�opieki�zdrowotnej, 
nr ewid. P/14/065, lipiec 2015 r.

4 W. S. Zgliczyński: Kadry�medyczne�w�Polsce, Biuro Analiz Sejmowych, „Infos” nr 6 z 24.03.2016 r.
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zaspokoić. W innych krajach natomiast 
przewidywano nadmiar lekarzy w sto-
sunku do potrzeb i wprowadzono limity 
przyjęć na kierunki lekarskie, aby ograni-
czyć napływ nowych kadr na rynek usług 
medycznych. Limity takie obowiązywały 
(i obowiązują) w wielu krajach OECD, 
w tym również w Polsce. 

Ograniczenie liczby przyjęć na uczel-
nie medyczne w latach dziewięćdziesią-
tych ubiegłego stulecia, a także emigra-
cja personelu medycznego doprowadziły 
w naszym kraju do poważnych proble-
mów kadrowych w ochronie zdrowia. 
W 2013 r. wskaźnik liczby lekarzy na 1 tys. 
mieszkańców w Polsce (według OECD)5 

Rysunek 1. Czynniki wpływające na popyt i podaż kadr medycznych

Źródło: Na podstawie:T. Ono, G. Lafortune, M. Schoenstein, “OECD Health Working Papers” No. 62, 2013.

5 Źródło STRATEG; dane są publikowane przez OECD w raporcie OECD�Health�Data przygotowywanym 
we współpracy z Komisją Europejską. Według definicji OECD, dane obejmują osoby pracujące bezpo-
średnio z pacjentem. Między krajami występują różnice w metodyce obliczania tych kategorii. Dla Polski 
pracownicy medyczni ochrony zdrowia to osoby pracujące bezpośrednio z pacjentem. W niektórych kra-
jach dane o pracownikach medycznych obejmują również osoby posiadające prawo wykonywania zawodu 
medycznego, ale niepraktykujące w swoim zawodzie. Według definicji OECD, lekarzami są: osoby, któ-
re ukończyły studia w dziedzinie medycyny na poziomie uniwersyteckim i które są uprawnione do wykony-
wania zawodu lekarza, stażyści i lekarze rezydenci, najemni i samozatrudnieni lekarze świadczący usługi 
niezależnie od miejsca wykonywania zawodu, zagraniczni lekarze posiadający licencję na praktykę, którzy 
aktywnie praktykują w kraju.
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wyniósł 2,24 i był znacznie niższy niż śred-
nia dla OECD – 3,3 oraz najniższy spo-
śród krajów europejskich notowanych 
przez OECD. Dla porównania, najwyż-
sze wskaźniki odnotowały Austria – 4,99 
(o 123% wyższy niż w Polsce), Norwegia 
– 4,31 (o 92%) i Niemcy – 4,05 (o 81%).

Wskaźnik liczby lekarzy dentystów 
na 1 tys. mieszkańców w Polsce (we-
dług OECD) wyniósł 0,32 w 2013 r. 
i  był najniższy wśród  krajów euro-
pejskich notowanych przez  OECD. 
Dla porównania, najwyższe wskaźni-
ki miały Estonia – 0,9 (o 181% wyższy) 
oraz Norwegia i Luksemburg – 0,87 
(o 172%), a także Niemcy – 0,83 (o 159%).

W przypadku pielęgniarek wskaźnik na 
1 tys. mieszkańców Polski (według OECD) 
pozostaje na prawie niezmiennym pozio-
mie od 2009 r. (5,25) i w 2013 r. wyniósł 
5,27, podczas gdy średnia dla OECD wy-
nosiła 9,1 na 1 tys. mieszkańców. Spo-
śród krajów europejskich notowanych 
przez OECD niższy wskaźnik miały tylko 
Hiszpania (5,14) i Łotwa (4,88), a najwyż-
szy Szwajcaria – 17,36 (o 229% wyższy 
niż w Polsce) i Norwegia – 16,67 (o 216% 
wyższy).

Kadra medyczna w naszym kraju jest po-
nadto nierównomiernie rozmieszczona. 
W przypadku lekarzy, według informacji 
Banku Danych Lokalnych GUS w 2014 r., 
wskaźnik na 1 tys. mieszkańców wahał się 
od 1,6 w województwie wielkopolskim do 
2,8 w łódzkim.

Lekarze oraz inni przedstawiciele za-
wodów medycznych odgrywają w spo - 

łeczeństwie szczególną rolę, powierza się 
im zdrowie, które jest jednym z najwięk-
szych dóbr człowieka. Z badań – w różnych 
systemach ochrony zdrowia – stopnia za-
dowolenia chorych z przewlekłymi proble-
mami zdrowotnymi wynika, że głównym 
źródłem problemów jest personel medycz-
ny, a nie stopień zaawansowania dostęp-
nych technologii medycznych. Zatem 
odpowiednie do oczekiwań społeczeń-
stwa kształcenie personelu medycznego 
powinno stanowić bardzo istotny element 
w systemie ochrony zdrowia. Najwyższa 
Iza Kontroli, biorąc pod uwagę powyższe 
uwarunkowania, podjęła kontrolę koordy-
nowaną obejmującą to zagadnienie6.

System kształcenia i przygotowania 
zawodowego kadr medycznych
Zapewnienie odpowiednio wykształco-
nej i rozmieszczonej kadry medycznej to 
jedno z najistotniejszych wyzwań stoją-
cych obecnie przed naszym państwem. 
Zadanie to nabiera szczególnego znacze-
nia w związku ze zmianami demogra-
ficznymi, które zwiększą zapotrzebowa-
nie na usługi medyczne. Populacja osób 
w wieku powyżej 65 roku życia stanowi 
w Polsce około 15%, a w 2035 r. wzro-
śnie do ponad 23% (według danych GUS). 
Regulacja dopływu nowych kadr medycz-
nych wymaga myślenia strategicznego 
w kategoriach długiego horyzontu czaso-
wego – przede wszystkim z uwagi na to, 
że przygotowanie zawodowe specjalistów 
w ochronie zdrowia trwa dłużej niż kształ-
cenie w innych dziedzinach. 

6 Artykuł powstał na podstawie Informacji o wynikach kontroli Kształcenie�i�przygotowanie�zawodowe�kadr�
medycznych, nr ewid. P/15/060/KZD, NIK, marzec 2016 r.
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Nie wszędzie liczebność kadr medycz-
nych zwiększana jest przez podnoszenie 
limitów przyjęć na studia lub rezygnację 
z tych limitów. Rządy niektórych kra-
jów prowadzą mniej lub bardziej otwar-
tą i wspieraną instytucjonalnie politykę 
rekrutacji lekarzy cudzoziemców. Kraje 
tak zwane imigranckie aktywnie zachę-
cają do osiedlania się lekarzy wykształco-
nych w innych krajach, utrzymując jed-
nocześnie na niezmienionym poziomie 
lub wręcz obniżając limity przyjęć (nu-
merus clausus) na wydziałach lekarskich 
swoich własnych uczelni (np. Niemcy). 
Inne rządy decydują się na sponsorowanie 
studiów medycznych swoich studentów 
za granicą (m.in. w Polsce). Niezależnie 
jednak od stosowanego podejścia, pań-
stwo powinno określić swoją politykę 
w tym zakresie, opierając się na dobrze 
przygotowanych analizach i rzetelnym 
szacowaniu potrzeb zdrowotnych spo-
łeczeństwa.

Z ustaleń kontroli NIK wynika na-
tomiast, że w Ministerstwie Zdrowia 
nie została opracowana długookresowa 
strategia uwzględniająca potrzeby zdro-
wotne społeczeństwa, które uzasadniały-
by decyzje o liczbie kształconych lekarzy 
i przedstawicieli innych zawodów me-
dycznych. Limity przyjęć na studia wy-
znaczano przede wszystkim na podstawie 
oceny możliwości dydaktycznych uczelni, 
a określanie liczby miejsc rezydenckich 
dla absolwentów studiów lekarskich od-
bywało się na podstawie zapotrzebowania 
zgłaszanego przez wojewodów. 

Nie przeprowadzono także rzetelnych 
analiz, które mogłyby się stać podstawą 
tworzenia rozwiązań sprzyjających zatrud-
nianiu obcokrajowców w celu zwiększe-
nia dostępu do specjalistów w deficyto-
wych specjalnościach w ochronie zdrowia. 
W efekcie udział lekarzy wykształconych za 
granicą a pracujących w naszym kraju wy-
raźnie odbiega od średniej w krajach OECD.

Rysunek 2. Udział lekarzy wykształconych za granicą w poszczególnych krajach OECD

Źródło: OECD�Health�Statistics�2015, <http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en>.
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Nie stworzono instrumentów umoż-
liwiających skuteczne monitorowanie 
systemu kształcenia i określanie zapo-
trzebowania na specjalistów. Minister 
Zdrowia nie ustalił pożądanej liczeb-
ności kadry medycznej w odniesieniu 
do liczby mieszkańców. Nie był zatem 
w stanie ocenić, czy liczba specjalistów 
w poszczególnych dziedzinach ochrony 
zdrowia jest odpowiednia w stosunku 
do potrzeb i liczby świadczeniobiorców. 
Ministerstwo Zdrowia zgłosiło wprawdzie 
swój udział w projekcie Joint Action on 
Health Workforce Planning7, którego zało-
żeniem jest wsparcie organów właściwych 
w zakresie planowania kadr medycznych 
w Unii Europejskiej, a zwłaszcza zdefinio-
wania minimalnego zestawu danych nie-
zbędnych do planowania i prognozowania 
zapotrzebowania na te kadry, ale projekt 
jest jeszcze w fazie realizacji, a uzyskane 
dotychczas efekty nie pozwalają na ocenę 
jego przydatności8. 

Minister Zdrowia nie dysponował też 
narzędziami wspomagającymi podejmo-
wanie decyzji strategicznych dotyczących 
kształcenia lekarzy i innych pracowników 
medycznych. Nie funkcjonował System 
Monitorowania Kształcenia Pracowników 
Medycznych (SMK), który – zgodnie 

z przepisami ustawy z 28 kwietnia 2011 r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia9 
– miał zapewnić gromadzenie informacji 
pozwalających na określenie zapotrzebo-
wania na miejsca szkoleniowe w określo-
nych dziedzinach medycyny i farmacji 
oraz w dziedzinach znajdujących zastoso-
wanie w ochronie zdrowia, monitorowanie 
kształcenia podyplomowego pracowników 
medycznych, a także na wspomaganie pro-
cesu zarządzania systemem kształcenia 
pracowników medycznych10.

Dane w SMK, na podstawie art. 57 ust. 7 
wymienionej ustawy, miały być przetwa-
rzane od 1 sierpnia 2014 r. Tymczasem 
porozumienie o dofinansowanie (w ra-
mach siódmej osi priorytetowej pn. 
„Społeczeństwo informacyjne – budowa 
elektronicznej administracji” programu 
operacyjnego „Innowacyjna gospodar-
ka”) realizacji projektu „Dziedzinowe 
systemy teleinformatyczne systemu in-
formacji w ochronie zdrowia” pomiędzy 
Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia a władzą wdrażającą 
programy europejskie zostało podpisane 
dopiero 15 września 2014 r. Porozumienie 
to umożliwiło podpisanie 31 październi-
ka 2014 r. umowy z wykonawcą, w ra-
mach której SMK ma zostać dostarczony. 

7 Projekt rozpoczęto 11.04.2013 r. i będzie trwał 3 lata.
8 Prace w ramach projektu rozpoczęły się 11.04.2013 r., a mają się zakończyć w 2016 r. Wyniki będą do-

stępne na stornie internetowej projektu; obecnie dostępne są jedynie informacje o tym, co będą zawie-
rały przygotowywane dokumenty: raport o analizie luk w terminologii; raport o możliwościach stoso-
wania Kodeksu�dobrej�praktyki dot. międzynarodowej rekrutacji personelu medycznego, opracowanego 
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w odniesieniu do Europy; dokument na temat minimalnych 
danych niezbędnych do planowania zapotrzebowania na kadrę medyczną; poradnik dla użytkowników 
kwalitatywnych metod stosowanych przy planowaniu zapotrzebowania na kadrę medyczną; poradnik 
w zakresie metodyki planowania zapotrzebowania na kadrę medyczną.

9 Dz. U. z 2015 r. poz. 636, ze zm.
10 Art. 30 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
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Rozpoczęcie wdrożenia produkcyjnego 
systemu zaplanowano na listopad 2015 r. 
Dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz pie-
lęgniarek i położnych SMK ma zostać udo-
stępniony 1 maja 2017 roku11.

Z ustaleń kontroli wynika, że niektóre 
wprowadzone regulacje prawne12 zmie-
rzające do przyspieszenia i uelastycznie-
nia systemu kształcenia kadr medycznych 
stwarzają zagrożenie dla jakości procesu 
kształcenia. Istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że likwidacja stażu podyplo-
mowego i włączenie nauczania praktycz-
nego do kształcenia przeddyplomowego 
nie zapewni praktycznego przygotowa-
nia do wykonywania zawodu lekarza, po-
równywalnego z uzyskiwanym na gruncie 
poprzedniego stanu prawnego. Wymiar 
godzin praktycznego nauczania kliniczne-
go z zakresu poszczególnych specjalności 
dla studentów VI roku kierunku lekar-
skiego i V roku kierunku lekarsko-den-
tystycznego będzie bowiem nawet o 70% 
krótszy od zapewnionego przez obecnie 
obowiązujący staż podyplomowy.

Opinię NIK potwierdza również fakt, 
że projekt ustawy likwidującej staż po-
dyplomowy został negatywnie oceniony 
w toku uzgodnień społecznych przez wiele 
środowisk (m.in. Naczelną Radę Lekarską, 
niektórych konsultantów krajowych i wo-
jewódzkich, władze uczelni medycznych). 

W ocenie skutków regulacji wskazano, 
że będzie ona miała wpływ na rynek pracy 
przez szybszy dopływ do systemu opieki 
zdrowotnej lekarzy, którzy kończąc studia, 
po zdaniu lekarskiego egzaminu końcowego 

bądź lekarsko-dentystycznego egzaminu 
końcowego, będą uzyskiwali prawo wyko-
nywania zawodu i rozpoczną życie zawo-
dowe. W wyniku wprowadzanych roz-
wiązań w zakresie reformy kształcenia 
przeddyplomowego lekarzy oraz w kon-
sekwencji skrócenia okresu ich szkolenia, 
do systemu opieki zdrowotnej zarówno 
w sektorze publicznym, jak i prywatnym 
ma trafić szybciej wykwalifikowana kadra 
lekarska. Regulacja miała przyczynić się do 
poprawy sytuacji i rozwoju regionalnego 
przez szybszy dopływ wykwalifikowanej 
kadry lekarskiej w poszczególnych regio-
nach kraju, co miałoby skutkować zwięk-
szoną dostępnością do świadczeń lekar-
skich i lekarsko-dentystycznych. Jednak 
na poprawę funkcjonowania systemu opie-
ki zdrowotnej ma wpływ nie tylko liczba 
kadry medycznej, ale również jej jakość. 
Tymczasem, zdaniem NIK, wprowadzone 
zmiany tej jakości nie zapewniają.

Z likwidacją stażu wiąże się także pro-
blem dotyczący realizacji zajęć praktycz-
nych, wynikający z różnicy między statu-
sem lekarza odbywającego staż, który ma 
ograniczone prawo wykonywania zawodu, 
oraz studenta, który takiego prawa nie ma. 
Odpowiedzialność za błędy została scedo-
wana na uczelnie medyczne, które w umo-
wach z podmiotami leczniczymi, w któ-
rych odbywa się nauczanie praktyczne, 
zamieszczają postanowienia o zasadach 
odpowiedzialności cywilnej za szkody 
wyrządzone przez studentów, uczest-
ników studiów doktoranckich lub na-
uczycieli akademickich. Obowiązujące 

11 Według informacji umieszczonej na stronach internetowych MZ.
12 Ustawa z 28.04.2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. nr 113, poz. 658).
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obecnie przepisy ustawy o działalności 
leczniczej13, na które – jako podstawę 
zezwalającą studentowi na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych – również po-
woływał się Minister Zdrowia, mówią 
jedynie o tym, że studenci zdobywający 

kwalifikacje do wykonywania zawodu me-
dycznego oraz uczestnicy studiów dokto-
ranckich mogą brać udział w udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych w ramach kształ-
cenia w podstawowej jednostce organiza-
cyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni, 

Tabela 1. Wymiar przeddyplomowego nauczania praktycznego oraz poszczególnych 
staży cząstkowych

Dziedzina

Czas trwania 
cząstkowego 

stażu 
podyplomowego 

lekarza  
i lekarza dentysty

Czas trwania praktycznego 
nauczania klinicznego 

na VI roku studiów  
kierunku lekarskiego  

i na V roku studiów kierunku  
lekarsko-dentystycznego

Różnica
(w%)

KIERUNEK LEKARSKI I LEKARZE

Choroby wewnętrzne 11 tygodni 8 tygodni 27,3

Pediatria 8 tygodni 4 tygodnie 50,0

Chirurgia 8 tygodni 4 tygodnie 50,0

Ginekologia i położnictwo 7 tygodni 2 tygodnie 71,4

Psychiatria 4 tygodnie 2 tygodnie 50,0

Medycyna ratunkowa 3 tygodnie 2 tygodnie 33,3

Medycyna rodzinna 6 tygodni 2 tygodnie 66,7

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY I LEKARZE DENTYŚCI

Stomatologia zachowawcza 10 tygodni 145 godzin (4,8 tygodnia) 52,1

Protetyka 8 tygodni 145 godzin (4,8 tygodnia) 40,0

Chirurgia stomatologiczna 8 tygodni 115 godzin (3,8 tygodnia) 52,5

Stomatologia dziecięca 10 tygodni 90 godzin (3 tygodnie) 70,0

Ortodoncja 5 tygodni 95 godzin (3,2 tygodnia) 36,0

Gerostomatologia – 45 godzin (1,5 tygodnia) –

Źródło: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.05.2012 r. w sprawie standardów 
kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i po-
łożnictwa (Dz. U. poz. 631) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.09.2012 r. w sprawie stażu pody-
plomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474).

13 Art. 21 ust. 3 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, ze zm.).
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w której prowadzone jest kształcenie na 
kierunkach medycznych, pod bezpośred-
nim nadzorem osób wykonujących zawód 
medyczny właściwy ze względu na treści 
kształcenia. Nie pozwalają one natomiast 
na samodzielne stosowanie metod diagno-
stycznych i leczniczych. Aktualnie przepisy 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza denty-
sty uprawniają stażystę do samodzielnego 
stosowania, na zlecenie opiekuna, metod 
diagnostycznych i leczniczych, których 
praktyczna znajomość została potwier-
dzona przez opiekuna.

Ponadto przyjęte zostały rozwiązania 
prawne, które dopuszczają uzyskanie 
prawa wykonywania zawodu lekarza i le-
karza dentysty przez pewną grupę absol-
wentów kierunku lekarskiego i lekarsko-
-dentystycznego bez obowiązku odbycia 
jakiegokolwiek kształcenia praktycznego. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
absolwenci uczelni medycznych, którzy 
rozpoczęli kształcenie przed rokiem aka-
demickim 2012/2013, a którzy nie roz-
poczną stażu podyplomowego najpóźniej 
1 października 2017 r. (lekarze) lub 1 paź-
dziernika 2016 r. (lekarze dentyści), będą 
zwolnieni z obowiązku jego odbycia na 
podstawie wyłączenia zawartego w art. 4 
ust. 2 pkt 2 zd. drugie ustawy o zmia-
nie ustawy o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty oraz będą mogli ubiegać się 
o uzyskanie prawa wykonywania zawodu 
bez konieczności przedstawienia okręgo-
wej radzie lekarskiej zaświadczenia o od-
byciu stażu podyplomowego albo decy-
zji wydanej na podstawie art. 15 ust. 8 
lub 9 wymienionej ustawy, to jest decy-
zji uznającej staż podyplomowy odbyty 
za granicą lub w innym państwie Unii 
Europejskiej. 

Intencją wprowadzenia takiej regulacji 
– według stanowiska Ministra Zdrowia 
– było umożliwienie wykonywania za-
wodu lekarza i  lekarza dentysty oso-
bom, które z różnych przyczyn losowych 
nie mogłyby rozpocząć stażu lekarskie-
go w określonych terminach, zgodnie 
z obowiązującym przed rokiem akade-
mickim 2012/2013 systemem kształce-
nia. Przewidywano, że przepis ten będzie 
dotyczył nielicznej grupy osób, w związku 
z czym ma charakter wyjątkowy i ma na 
celu zapewnienie dalszego kształcenia po-
dyplomowego tej grupy zawodowej. 

W ocenie NIK, zezwolenie nawet nie-
licznym osobom na wykonywanie zawodu 
lekarza i lekarza dentysty bez przygotowa-
nia praktycznego zagraża bezpieczeństwu 
pacjentów.

Obawy o jakość kształcenia przeddyplo-
mowego budzi również brak wystarcza-
jącego nadzoru w tym zakresie. Nadzór 
nad uczelniami prowadzącymi kształcenie 
na kierunkach medycznych jest podzielony 
pomiędzy Ministra Zdrowia, który nad-
zoruje uczelnie medyczne, oraz Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nadzoru-
jącego pozostałe uczelnie. Instytucją dzia-
łającą niezależnie na rzecz doskonalenia 
jakości kształcenia jest Polska Komisja 
Akredytacyjna (PKA). Tymczasem żaden 
ze wspomnianych ministrów nie występo-
wał do PKA o przeprowadzenie ocen jako-
ści kształcenia kadr medycznych, mimo 
że we własnym zakresie również nie ko-
rzystał z przysługujących uprawnień do 
prowadzenia kontroli spełniania warun-
ków do prowadzenia studiów, zasad i trybu 
przyjmowania na studia oraz ich przebiegu. 

Do braku odpowiedniej liczby specjali-
stów przyczyniała się ograniczona liczba 
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miejsc rezydenckich14 przyznawanych 
przez Ministra Zdrowia, chociaż, z dru-
giej strony, w wielu deficytowych dzie-
dzinach medycyny nie wszystkie miejsca 
były wykorzystywane ze względu na brak 
chętnych. W efekcie, jak wykazała kontro-
la, liczba osób odbywających specjalizację 
w poszczególnych dziedzinach medycyny 
nie zawsze odpowiadała potrzebom zdro-
wotnym społeczeństwa. 

Niechęć do podejmowania przez lekarzy 
szkolenia specjalistycznego w ramach nie-
których specjalizacji (np. patomorfologia, 
medycyna sądowa, neuropatologia) wy-
nikała z różnych przyczyn, między inny-
mi z powodu braku bezpośredniego kon-
taktu z pacjentem i możliwości leczenia, 
konieczności posiadania indywidualnych 
predyspozycji, a także ograniczonych moż-
liwości prowadzenia prywatnej praktyki 
lekarskiej. Z drugiej strony, zainteresowa-
niem lekarzy, niekiedy niewspółmiernie 
dużym w stosunku do potrzeb pacjentów, 
cieszyły się specjalizacje w dziedzinach, 
które dawały większe możliwości funk-
cjonowania (i uzyskiwania przychodów) 
poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych 
(np. endokrynologia, ortodoncja, stomato-
logia zachowawcza z endodoncją).

Działalność uczelni medycznych
Skontrolowane uniwersytety medycz-
ne, co do zasady, prawidłowo organizo-
wały i prowadziły rekrutację na studia 
w poszczególnych latach akademickich 

2012/2013–2015/2016. Rozporządzenia 
Ministra Zdro wia w sprawie limitów przy-
jęć na kierunki lekarski i lekarsko-denty-
styczny były ogłaszane w dniach: 21 sierp-
nia 2014 r. – na rok akademicki 2014/2015, 
20 sierpnia 2013 r. – na rok akademicki 
2013/2014, 23 lipca 2012 r. – na rok aka-
demicki 2012/2013, a więc już po rozpo-
częciu procesu rekrutacji w uczelniach 
medycznych. Progi punktowe decydu-
jące o umieszczeniu kandydata na liście 
osób zakwalifikowanych były więc usta-
lane bez wiedzy o limicie przyjęć określo-
nym na dany rok przez Ministra Zdrowia. 
Limity ustalane przez Ministra Zdrowia 
odpowiadały propozycjom poszczegól-
nych uczelni.

Warunki i tryb rekrutacji oraz liczbę 
miejsc na poszczególnych kierunkach 
na dany rok akademicki określały senaty 
uczelni. Propozycje limitów przyjęć usta-
lane były na podstawie analiz zapotrzebo-
wania na absolwentów danego kierunku 
oraz z uwzględnieniem możliwości dydak-
tycznych uczelni, chociaż ważnym aspek-
tem branym pod uwagę były także kwestie 
finansowe. Osoby przyjęte na I rok studiów 
spełniały warunki określone przez senat. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że uczel-
nie medyczne stosowały niejednolite kry-
teria rekrutacji i sposób podejścia do wy-
pełniania limitów przyjęć określonych 
przez Ministra Zdrowia. W niektórych 
przyjmowano wszystkich kandydatów, 
którzy uzyskali taką samą liczbę punktów 

14 Rezydentura to szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzą-
cym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji, finansowane z budżetu pań-
stwa; liczbę miejsc rezydenckich ogłasza Minister Zdrowia (art. 16e ust. 1 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty).
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jak ostatnia osoba mieszcząca się w limicie, 
co powodowało przekroczenie tych limi-
tów. W innych próg punktowy podnoszono 
do poziomu osiągniętego przez poprzed-
nią osobę, co z kolei przyczyniało się do 
niewypełnienia limitów. W Pomorskim 
Uniwersytecie Medycznym zastosowane 
rozwiązania doprowadziły do przyjęcia 
kandydatów, którzy w procesie naboru 
uzyskali gorsze rezultaty.

Zdaniem NIK, celowe byłoby ujednoli-
cenie kwestii wypełniania limitów w taki 
sposób, aby zapewnić studiowanie na kie-
runkach lekarskim i lekarsko-dentystycz-
nym kandydatom, którzy uzyskali najwyż-
szą liczbę punktów, lub też – przynajmniej 
czasowo – podjęcie decyzji o rezygnacji 
z limitowania przyjęć na wspomniane kie-
runki, w sytuacji gdy decyzję o wysokości 
limitów i tak faktycznie pozostawia się 
uczelniom.

Powyższe stanowisko NIK nie odnosiło 
się do limitów na studia na kierunku le-
karskim prowadzone w języku angielskim. 
Władze uczelni niejednokrotnie podejmo-
wały decyzje o przyjęciu tych studentów 
w liczbie przekraczającej limity, wychodząc 
z założenia, że nie obciąża to budżetu pań-
stwa, bowiem to oni sami płacą za studia. 
Taka praktyka jest trudna do zaakceptowa-
nia z uwagi na fakt, że uczelnia ma ograni-
czoną bazę dydaktyczno-kadrową i wyko-
rzystywanie jej w coraz większym stopniu 
do kształcenia studentów obcojęzycznych 
ogranicza dostępność do niej pozostałych 
studentów. Jak wykazała kontrola, dostęp 
do tej bazy był bardzo zróżnicowany. Na 
przykład, liczba studentów w przeliczeniu 
na jedną salę wykładową wynosiła od 126 
w Uniwersytecie Medycznym w Białym-
stoku do 405 w Uniwersytecie Medycznym 

w Lublinie. Sale ćwiczeniowe służyły 
do odbywania zajęć dla 13 studentów 
w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, 
podczas gdy w Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie ćwiczenia w jednej sali odby-
wało jednocześnie średnio 30 studentów. 
Zróżnicowane było też obciążenie dydak-
tyczne grup studenckich. Na niektórych 
kierunkach (fizjoterapia, położnictwo) 
studenci mieli dziennie nawet 11-12 go-
dzin zajęć. Analiza harmonogramów zajęć 
pokazała, że odbywały się one w godzinach 
od ósmej do dwudziestej pierwszej. 

Istotnym problemem była praktyczna 
strona procesu nauczania. Wyniki an-
kiet przeprowadzanych wśród studen-
tów oraz analiza monitoringu karier ab-
solwentów uczelni medycznych wska-
zują przede wszystkim na niedostatek 
zajęć praktycznych oraz niewystarczają-
cą częstotliwość kontaktu z pacjentem. 
Wszystkie kontrolowane uczelnie prze-
prowadzały ankiety, których przedmio-
tem były między innymi oceny nauczy-
cieli akademickich, zajęć dydaktycznych, 
a także praktyk zawodowych i ogólnych 
warunków studiowania. 

Ankiety wśród studentów przepro-
wadziła również NIK w trakcie kontroli 
w uczelniach medycznych. Na 5513 roz-
danych ankiet odpowiedziało 910 stu-
dentów (16,5%). Wyniki tych badań ge-
neralnie wskazały na niższe oceny, niż uzy-
skane podczas ankietyzacji prowadzonej 
przez uczelnie. Najwyżej ocenione zostało 
przygotowanie merytoryczne nauczycieli 
– średnio 4,0 w skali od 1 do 5. Najgorzej 
natomiast wypadła ocena wymiaru zajęć 
praktycznych, możliwości udzielania 
świadczeń oraz częstotliwości kontaktu 
z pacjentem – średnia ocena wyniosła 3,2.
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Na przykład na Uniwersytecie Medy-
cznym w Białymstoku (UMB), w ankie-
tach przeprowadzonych w roku akade-
mickim 2013/2014, możliwość zdobycia 
umiejętności praktycznych potwierdziło 
(oceny 4 i 5 w skali od 1 do 5) 64,46% an-
kietowanych przez UMB studentów kie-
runku lekarskiego oraz 89,8% studentów 
kierunku pielęgniarskiego. Wśród studen-
tów, którzy odpowiedzieli na ankietę NIK, 
odsetek uznający liczbę zajęć praktycznych 
za wystarczającą (analogicznie oceny 4 i 5) 
wynosił 48% przy 10% zdecydowanie nie-
zadowolonych.

Również w raporcie z monitorowania 
kariery zawodowej absolwentów UMB 
podano, że byli studenci zgłaszali zbyt 
małą liczbę godzin zajęć praktycznych 
oraz ograniczenie liczby godzin z przed-
miotów teoretycznych i humanistycznych. 
Niespełna 60% absolwentów kierunku le-
karskiego odpowiedziało twierdząco na 
pytanie, czy plan i program studiów re-
alizowany w trakcie kształcenia pozwolił 
osiągnąć niezbędną wiedzę, umiejętności 
i kompetencje do wykonywania zawodu. 
Postulaty niezadowolonych absolwen-
tów dotyczyły zmniejszenia liczebności 
grup klinicznych, prowadzenia nauki ję-
zyka angielskiego przez cały tok studiów, 
zwiększenia liczby godzin praktycznych, 
zwiększenia wymiaru godzin z onkologii 
i psychologii, a także wprowadzenia przed-
miotu „prawo medyczne”.

Analiza wyników badań ankietowych pro-
wadzonych w Uniwersytecie Medy cz nym 
w Lublinie wykazała, że ciągłego doskonale-
nia wymaga aspekt praktyczny kształcenia, 
gdyż szczególnie wysokie są oczekiwania stu-
dentów pod tym względem, oraz orientacja 
dydaktyki na kształcenie problemowe.

Absolwenci Uniwersytetu Medycznego 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 
udzielając odpowiedzi na pytania o utrud-
nienia na drodze do sprawnego przejścia 
od obowiązków akademickich do pracy 
zawodowej, postulowali więcej indywidu-
alnych praktyk pod okiem doświadczonej 
osoby, unowocześnienie studiów, większą 
liczbę zajęć kierunkowych, poświęcanie 
więcej czasu na indywidualne podejście 
do studenta i kształtowanie umiejętności 
praktycznych.

Emigracja  
personelu medycznego
Deficyt lekarzy i innych specjalistów 
w ochronie zdrowia w Polsce jest rów-
nież konsekwencją ich emigracji do kra-
jów, w których mają zapewnione lepsze 
warunki pracy i płacy, głównie krajów wy-
soko rozwiniętych, w których brakuje kadr 
medycznych. Jak wykazała kontrola, nie ma 
mechanizmów pozwalających na oszaco-
wanie skali emigracji personelu medycz-
nego, co zmniejsza lub wręcz uniemożli-
wia skuteczność działań podejmowanych 
przez Ministra Zdrowia w celu jej ograni-
czenia. Zjawisko emigracji lekarzy i lekarzy 
dentystów monitorowane jest przez reje-
strację liczby wydawanych przez samorząd 
lekarski zaświadczeń o kwalifikacjach za-
wodowych w celu podjęcia pracy w krajach 
Unii Europejskiej. Z informacji znajdują-
cych się na stronie internetowej Naczelnej 
Izby Lekarskiej wynika, że od momentu 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
na ogólną liczbę lekarzy wykonujących 
zawód, to jest 131 424, wydano ogółem 
9349 zaświadczeń stwierdzających posia-
danie formalnych kwalifikacji zawodowych 
(stan na 3 marca 2016 r.). Wśród lekarzy 
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ubiegających się o takie zaświadczenia wy-
soki odsetek stanowią specjaliści w dzie-
dzinach, które w Polsce znajdują się na 
liście specjalności deficytowych, między 
innymi anestezjologii i intensywnej terapii 
(17,1%), patomorfologii (13,0%), radiologii 
i diagnostyki obrazowej (10,6%), medy-
cyny ratunkowej (9,8%).

Liczba wydanych zaświadczeń nie 
jest jednak tożsama z liczbą osób, które fak-
tycznie wyjechały z kraju i podjęły pracę 
w innym kraju UE. Nie każda osoba, która 
ubiegała się o zaświadczenie, zdecydowa-
ła się na wyjazd, a z drugiej strony – do 
pracy w krajach poza UE nie są wymagane 
zaświadczenia. 

Brakuje narzędzi do rzetelnego oszaco-
wania skali emigracji zarobkowej i podej-
mowania pracy przez personel medyczny 
w krajach spoza Unii, które od lat cieszą się 
zainteresowaniem jako kierunki tej emi-
gracji, takich jak Stany Zjednoczone, 
Australia, Nowa Zelandia czy Zjednoczone 
Emiraty Arabskie. Ponadto niektórzy le-
karze pracujący w innych krajach europej-
skich nie opuszczają definitywnie Polski, 
chociaż przestają być dostępni dla pacjen-
tów w naszym kraju. Wyjeżdżają na dyżury, 
na kontrakty operacyjne, jak również pra-
cują w ramach tak zwanej telemedycyny.

Podobna sytuacja, jak w przypadku le-
karzy, ma też miejsce w odniesieniu do 
innych grup pracowników medycznych, 
w tym zwłaszcza pielęgniarek i położnych.

Podsumowanie
Ustalenia kontroli NIK wskazują na ko-
nieczność systemowego podejścia do 
kształcenia kadr medycznych. 

Planowanie liczby poszczególnych spe-
cjalistów w systemie ochrony zdrowia, 

a także organizacja systemu kształcenia 
powinny być poprzedzone rzetelnym 
rozpoznaniem potrzeb zdrowotnych 
obywateli. System kształcenia powinien 
przy tym zapewniać nie tylko odpowied-
nią liczbę absolwentów kierunków me-
dycznych, ale również wysoki poziom 
ich kwalifikacji. 

Najwyższa Izba Kontroli uznała za ce-
lowe przeprowadzenie przez Ministra 
Zdrowia rzetelnych analiz zmierzających 
do określenia liczby przedstawicieli po-
szczególnych zawodów medycznych, jaka 
powinna przypadać na określoną popula-
cję ludności, przy uwzględnieniu celów 
polityki zdrowotnej. 

Decyzje o limicie przyjęć na kierunki 
lekarski i lekarsko-dentystyczny oraz o licz-
bie miejsc dla osób odbywających szkolenie 
specjalizacyjne powinny być podejmowane 
na podstawie ustalonych uprzednio norm, 
mających uzasadnienie w odpowiednio 
rozpoznanych, aktualnych i przewidywa-
nych potrzebach zdrowotnych. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się 
o rozważenie przygotowania regulacji 
prawnych przywracających staż pody-
plomowy lub innych rozwiązań zapew-
niających adekwatne przygotowanie prak-
tyczne i respektujących prawa pacjenta 
do świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i zweryfikowanej postawie 
etycznej. Podjęcie działań w tym zakresie 
jest uzasadnione z uwagi na konieczność 
zachowania odpowiedniej jakości kształ-
cenia lekarzy i lekarzy dentystów. 

Warto podkreślić, że w stanowisku do 
Informacji o wynikach kontroli Minister 
Zdrowia poinformował, iż podjął działania 
zmierzające do przywrócenia obowiązku 
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odbycia stażu podyplomowego lekarza 
i lekarza dentysty przez przygotowanie 
projektu nowelizacji ustawy z 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty. 

Minister podzielił opinię Najwyższej 
Izby Kontroli o znaczeniu stażu podyplo-
mowego jako niezbędnego etapu w rozwoju 
zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów, 
umożliwiającego praktyczną naukę zawo-
du, uregulowaną ujednoliconymi ramami 
prawnymi.

Dla zagwarantowania możliwości kształ-
cenia podyplomowego specjalistów szcze-
gólnie istotnych z punktu widzenia potrzeb 
zdrowotnych obywateli niezbędne jest za-
pewnienie odpowiedniej liczby akredyto-
wanych miejsc specjalizacyjnych. 

NIK uznała za ważne wprowadzenie me-
chanizmów pozwalających na bieżące mo-
nitorowanie skali i kierunków emigracji 
pracowników ochrony zdrowia oraz pod-
jęcie skutecznych działań przeciwdziała-
jących temu zjawisku. 

Nie kwestionując prawa obywateli do 
swobodnego osiedlania się i pracy w innym 
państwie członkowskim UE, Najwyższa 
Izba Kontroli zwróciła również uwagę, że 
z racji tego, iż szkolenie w ramach rezyden-
tur jest finansowane ze środków Funduszu 
Pracy15, a część wykwalifikowanej kadry 
medycznej emigruje do krajów, w których 
jest lepiej opłacana, celowe jest uwarun-
kowanie uczestnictwa w takim szkoleniu 
od zobowiązania przez Ministra Zdrowia 

przyszłych specjalistów do przepracowania 
określonego czasu w Polsce, w systemie 
ubezpieczeń zdrowotnych. NIK wniosek 
ten zawarła już w opublikowanej w sierpniu 
2015 r. Informacji „Zatrudnienie w samo-
dzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej”16. Jednocześnie, w ocenie 
NIK, wskazane jest wprowadzenie roz-
wiązań, które ułatwiłyby podejmowanie 
pracy w Polsce przez personel medyczny 
z innych krajów.

Najwyższa Izba Kontroli postulowała 
wzmożenie nadzoru nad kształceniem 
kadr medycznych, zwłaszcza w uczelniach 
niemedycznych. W ramach tego nadzoru 
istotna jest między innymi wnikliwa ana-
liza przesłanek przyznawania wysokich 
limitów przyjęć dla studentów obcojęzycz-
nych, których kształcenie, mimo że pre-
stiżowe i korzystne finansowo dla uczelni, 
powoduje ograniczenie miejsc do kształ-
cenia kadry medycznej, która pozostanie 
w Polsce. 

W dzienniku „Rzeczpospolita” z 12 kwiet- 
nia 2016 r. w artykule „Większa liczba 
lekarzy ma skrócić kolejki” wskazano, 
powołując się między innymi na wyni-
ki kontroli NIK, że ministerialny projekt 
rozporządzenia, który właśnie trafił do 
konsultacji społecznych przewiduje zwięk-
szenie limitu na kierunku lekarskim i le-
karsko-dentystycznym o 869 miejsc na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
w języku polskim. Decyzja ta spotkała się 
z pozytywną oceną ekspertów. W artykule 

15 W 2015 r. wydatki na rezydenturę były finansowane przez Ministra Zdrowia ze środków budżetu państwa 
oraz ze środków Funduszu Pracy.

16 Informacja o wynikach kontroli „Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowo- 
tnej”.
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zwrócono jednak uwagę na obawy środowi-
ska akademickiego, że zwiększeniu liczby 
osób kształconych nie będzie towarzyszył 
odpowiedni wzrost finansowania uczel-
ni, pokrywający dodatkowe koszty funk-
cjonowania przeddyplomowego kształce-
nia medycznego. Problem ten dostrzegła 
Najwyższa Izba Kontroli, podkreślając, 
że zwiększenie limitów przyjęć na kie-
runkach medycznych bez zapewnienia 

odpowiedniego finansowania może skut-
kować obniżeniem jakości kształcenia.

PIOTR WASILEWSKI,  
dyrektor Departamentu Zdrowia NIK,
JULITA ŁUCZAK*,
Departament Metodyki Kontroli 
i Rozwoju Zawodowego NIK

Słowa kluczowe: kadra medyczna, usługi medyczne, lekarz, pielęgniarka, populacja, zmiany 
demograficzne

Key words: medical staff,  medical services, doctor, nurse, treatment, population, demographic  
changes

* Autorka� artykułu� poprzednio� pracowała� w�Departamencie� Zdrowia� NIK� i� była� koordynatorem� opisanej�
kontroli.
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Ogólna  
charakterystyka projektu
Projekt „Modernizacja kształcenia za-
wodowego w Małopolsce”2 realizowany 
był w ramach priorytetu IX Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki3 Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach 
działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjno-
ści i jakości szkolnictwa zawodowego. 
Skierowany był do ponadgimnazjalnych 

szkół zawodowych4 kształcących młodzież. 
Celem działania 9.2. było wzmocnienie 
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej szkół i placówek oświatowych 
prowadzących kształcenie zawodowe słu-
żące podniesieniu zdolności uczniów do 
przyszłego zatrudnienia. 

Przed rozpoczęciem projektu prze-
prowadzono analizę stanu kształce-
nia zawodowego w  Małopolsce. Na 

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego

Realizacja programu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Małopolsce”

AGATA BRZESKA-LEBIECKA

Od lat szkolnictwo zawodowe w Polsce boryka się z problemami. Szkoły zawodowe 
(technika, zasadnicze szkoły zawodowe) postrzegane były  jako szkoły drugiego wy-
boru. W polu zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli1 znalazł się program samo-
rządowy, współfinansowany ze środków europejskich „Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Małopolsce”. Było to jedno z pierwszych w Polsce tego typu komple-
mentarnych przedsięwzięć o zasięgu regionalnym. Celem programu było podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego i skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami 
rynku pracy. Liderem projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego. Uczestniczyły w nim wszystkie powiaty województwa, a także inne podmioty, 
które prowadziły szkoły zawodowe.

1 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Realizacja�programu „Moderniza-
cja�kształcenia�zawodowego�w�Małopolsce”, nr ewid. 181/2015/ P/15/079, Delegatura NIK w Krako-
wie, styczeń 2016 r.

2 Dalej: projekt lub program.
3 Dalej: PO KL.
4 Technika, zasadnicze szkoły zawodowe oraz szkoły policealne.
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podstawie opracowań5 stworzonych w la-
tach 2008–2010 zdiagnozowano następu-
jące problemy szkolnictwa zawodowego:

 • niedostosowanie oferty kształcenia do 
potrzeb rynku pracy,
 • niezadowalający stan bazy techno-dy-
daktycznej do nauczania teoretycznych 
przedmiotów zawodowych oraz prak-
tycznej nauki zawodu,
 • niewystarczający dostęp do usług do-
radztwa edukacyjno-zawodowego,

 • niedostateczną liczbę wykwalifikowanych 
nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
 • niewystarczającą współpracę szkół z pra-
codawcami,
 • niewystarczającą współpracę szkół z te-
ch nicznymi uczelniami wyższymi,
 • niekorzystny wizerunek kształcenia za-
wodowego (negatywny odbiór społeczny 
wśród uczniów i rodziców). 
Województwo Małopolskie skoncen-

trowało swoje działania na podniesieniu 
jakości kształcenia zawodowego w całym 
województwie realizując projekt partner-
ski o zasięgu regionalnym we współpra-
cy z wszystkimi powiatami z Małopolski, 

gminami oraz podmiotami niepublicznymi 
przez wykorzystanie instrumentów do-
stępnych w PO KL. Projekt był realizo-
wany przez ponad 5 lat od stycznia 2010 r. 
do października 2015 roku6. Planowany 
budżet projektu wynosił 154 mln zł.

W projekcie wyodrębniono m.in. na-
stępujące grupy zadań:

 • współpraca ponadnarodowa,
 • realizacja programów rozwojowych szkół,
 • Projektowe Centrum Wsparcia Eduka-
cji Zawodowej,
 • Małopolska Chmura Edukacyjna.
Program realizowany był jako projekt 

systemowy partnerski7. Podobne rozwią-
zanie przyjęto w województwie dolno-
śląskim. W pozostałych województwach 
przeprowadzano konkursy, które były ogła-
szane przez instytucje pośredniczące.

Jako główne zadanie wskazano realiza-
cję programów rozwojowych szkół8, w ra-
mach których organizowano następujące 
działania:

 • zajęcia wyrównawcze z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych oraz ję-
zyków obcych,

5 Były to m.in. następujące opracowania: Diagnoza�kształcenia�zawodowego�w�szkołach�województwa�ma-
łopolskiego�prowadzonych�przez�jednostki�samorządu�oświatowego – raport sporządzony przez Kurato-
rium Oświaty w Krakowie w 2008 r.; W. Brześcińska: Diagnoza�wskazująca�na�potrzebę�realizacji�pro-
jektu�systemowego�obejmującego�i�wspierającego�szkolnictwo�zawodowe�w�Małopolsce,�Kraków 2009;  
A. Janczy: Diagnoza�stanu�kształcenia�zawodowego�w�szkołach�województwa�małopolskiego�w�kontek-
ście� realizacji� projektu� systemowego,� którego� celem� jest�wspieranie� kształcenia� zawodowego, Kraków 
2009; M. Krysakowska: Diagnoza�wskazująca�na�potrzebę�realizacji�projektu�systemowego�obejmującego�
wspieranie�szkolnictwa�zawodowego�w�Małopolsce, Kraków 2009; Diagnoza�wskazująca�na�potrzebę�re-
alizacji�projektu�systemowego�obejmującego�i�wspierającego�szkolnictwo�zawodowe�w�Małopolsce, Kra-
ków 2009; Szkolnictwo�zawodowe�w�Małopolsce. Raport PO KL 9.2 – raport sporządzony przez firmę 
EUROKREATOR, Kraków 2010.

6 Pierwotnie realizacja projektu miała zakończyć się 31.12.2014 r., jednakże ze względu na duże zaintere-
sowanie udziałem przedłużono go do 31.10.2015 r. Czynności kontrolne zakończono 20.07.2015 r.

7 Art. 28a ustawy z dnia 6.12. 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 
ze zm.). Partnerstwo polega na wspólnej realizacji wszystkich etapów projektu przez beneficjenta 
oraz podmioty z sektora lub spoza sektora finansów publicznych.

8 Dalej: PRS.
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 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukie-
runkowane na rozwój kompetencji klu-
czowych z przedmiotów matematyczno-
-przyrodniczych oraz języków obcych 
z wykorzystaniem narzędzi informa-
tycznych (ICT),
 • kursy podnoszące kwalifikacje,
 • doradztwo zawodowe,
 • staże-wizyty zawodoznawcze u przed-
siębiorców,
 • płatne praktyki u przedsiębiorców,
 • doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt 
techno-dydaktyczny.
Należy podkreślić, że zadania projektu 

były realizowane obok podstawy progra-
mowej i w żadnym wypadku w program 
nie ingerowały. Uczniowie musieli wyra-
zić dobrowolną chęć udziału w zajęciach, 
ponieważ były one organizowane w cza-
sie wolnym, to jest przed lub po lekcjach, 
w weekendy, ferie oraz podczas wakacji.

Skuteczność projektu
W projekcie wzięło udział 37 partnerów, 
w tym wszystkie 19 powiatów wojewódz-
twa małopolskiego i 3 miasta na prawach 
powiatu, 3 gminy oraz 12 innych podmio-
tów prowadzących szkoły9. 

W  całym województwie małopol-
skim w latach 2010–201510 funkcjono-
wało 691 szkół kształcących w zawo-
dach. W realizacji projektu udział wzięło 
279 szkół11 (40%), w tym 119 zasadniczych 
szkół zawodowych (66% wszystkich szkół 
tego typu w województwie), 143 technika 
(83% takich szkół), 4 technika uzupeł-
niające (11%) oraz 13 szkół policealnych 
(4% szkół tego typu)12. 

Programy rozwojowe szkół

Wdrożenie programów rozwojowych szkół 
było głównym zadaniem projektowym. 
Wprowadzono je w 279 szkołach13, co ozna-
czało realizację tego wskaźnika na pozio-
mie 107% wartości planowanej14, tj. co 
najmniej 260 szkół. W ramach projektu 
udzielono wsparcia 71 665 uczniom15, co 
stanowiło 137% planowanego wskaźnika 
w wysokości 52 43316.

Projekt pozwalał, aby jeden uczeń uczest-
niczył w więcej niż jednej formie wsparcia. 
Nabór uczniów odbywał się na podstawie 
szczegółowych warunków określonych 
w regulaminach rekrutacji. Zajęcia prowa-
dzone były przez podmioty zewnętrzne17 
w obiektach szkolnych lub udostępnionych 

9 Były to osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły niepubliczne, Minister Rolnictwa (zespoły szkół Cen-
tra Kształcenia Rolniczego), szkoły wojewódzkie, dla których organem prowadzącym było województwo 
małopolskie.

10 Do kwietnia 2015 r., dane uzyskane z Kuratorium Oświaty w Krakowie.
11 W programie mogły uczestniczyć tylko szkoły kształcące młodzież.
12 Technika uzupełniające oraz szkoły policealne, w przeważającej części były szkołami dla dorosłych.
13 Stan na 31.03. 2015 r.
14 Dane nie uwzględniały liczby programów rozwojowych wdrożonych w sześciu centrach kształcenia prak-

tycznego i ustawicznego.
15 Jeden uczeń mógł uczestniczyć w kilku różnych formach wsparcia, jednakże w końcowej statystyce od-

notowany był tylko raz.
16 Stan na 31.03.2015 r.
17 Wybór odbywał się na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164, ze zm.).
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przez firmę. Prowadzący zajęcia wyposa-
żali uczestników w wymagane materiały 
dydaktyczne, odzież ochronną, niezbęd-
ny sprzęt.

Największym zainteresowaniem mło-
dzieży cieszyły się kursy zawodowe18 
kończące się uzyskaniem dodatkowych 
umiejętności i kwalifikacji. Do 30 września 
2014 r. wzięło w nich udział ponad 40 tys. 
uczniów19, co stanowiło ponad 60% wszyst-
kich uczestników projektu. Prowadzący 
kursy zostali zobowiązani do opracowania 
programów zajęć z podziałem na liczbę go-
dzin zajęć teoretycznych i praktycznych. 
Kursy kończyły się egzaminami teoretycz-
nym i praktycznym, a uczniowie otrzymy-
wali stosowne certyfikaty i zaświadczenia. 
Po ukończeniu niektórych kursów można 
było przystąpić do egzaminów, które da-
wały stosowne uprawnienia państwowe, 
jak na przykład prawo jazdy odpowiedniej 
kategorii, książeczka spawacza wydawana 
przez Instytut Spawalnictwa, uprawnienia 
do obsługi wózków widłowych, uprawnie-
nia operatora koparko-ładowarki, upraw-
nienia operatora żurawi samojezdnych 
(HDS). W kontrolowanych powiatach 
największym powodzeniem cieszyły się 
kursy: prawa jazdy kat. B, obsługi kasy 
fiskalnej, kierowcy wózka jezdniowego, 
spawania, baristy, barmana.

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające 
w zakresie przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych, technologii infor-
macyjnych (ICT) oraz języków obcych 
miały na celu rozwijanie zainteresowań, 
poszerzenie wiedzy zdobytej w szkole 
oraz lepsze przygotowanie do egzaminu 
maturalnego. Z tych form wsparcia sko-
rzystało około 30 tys. uczniów20.

W doradztwie zawodowym indywidu-
alnym bądź grupowym w zakresie pla-
nowania swojej przyszłości zawodowej 
uczestniczyło około 10 tys. beneficjentów21.

Staże-wizyty zawodoznawcze były or-
ganizowane w celu nabycia doświadcze-
nia zawodowego i praktycznej wiedzy 
o zawodach, zapoznania się ze strukturą 
przedsiębiorstwa oraz stosowanymi tech-
nologiami. Odbywały się one w zakładach 
pracy22. Czas trwania stażu wynosił 1-3 dni. 
Wykonawca był zobowiązany zapewnić 
warunki materialne do prowadzenia stażu, 
w tym m.in. stanowiska szkoleniowe wy-
posażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, 
narzędzia, materiały i dokumentację tech-
niczną. W wizytach zawodoznawczych 
wzięło udział 31 921 uczniów23. Z kolei 
praktyki u pracodawców24 były realizowa-
ne w okresie wakacji w latach 2013–2015, 
trwały 3-4 tygodnie i były połączone z wy-
płatą stypendium25, a pracodawca mógł 

18 Kursy uzależnione były od branży zawodowej.
19 Dane szacunkowe według stanu na 30.09.2014 r.
20 Dane szacunkowe według stanu na 30.09.2014 r.
21 Dane szacunkowe według stanu na 30.09.2014 r.
22 Na przykład: hotele, restauracje, zakład produkcji okien, zakład wytwarzający samochody osobowe, cen-

trum obsługi pojazdów samochodowych.
23 Stan na 31.03.2015 r.
24 Były to dodatkowe praktyki, które wykraczały poza wymiar godzin wynikający z podstawy programowej.
25 Maksymalnie 1500 zł brutto.
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otrzymać zwrot kosztów26. W tej for-
mie wsparcia uczestniczyło 3517 bene-
ficjentów27. Ze staży i praktyk zawodo-
wych skorzystało najwięcej uczniów na 
Dolnym Śląsku (32,2 tys. ) i w Małopolsce 
(29,9 tys. )28.

Uczniowie uczestniczący w projekcie 
otrzymali 151 54929 certyfikatów, upraw-
nień i zaświadczeń, co przy założonej do-
celowej wartości 5000 oznaczało realizację 
wskaźnika w 3031%, przy czym liczba cer-
tyfikatów potwierdzających nabyte kwa-
lifikacje i uprawnienia przez zdanie egza-
minu wynosiła 42 325, to jest 28% ogólnej 
liczby certyfikatów.

Liczba szkół zawodowych, które w za-
kresie wdrażania programów rozwojowych 
współpracowały z przedsiębiorcami, wy-
niosła 225, co oznaczało wykonanie wskaź-
nika w 141% w stosunku do założonej war-
tości 160 szkół30. Jednocześnie stanowiło 
to 80,6% szkół, które wdrożyły programy 
rozwojowe. W stażach i praktykach wzię-
ło udział 33 98431 uczniów, co w odnie-
sieniu do wartości docelowej wskaźnika 
28 500 stanowiło 119%32. Marszałek, sta-
rostowie oraz dyrektorzy szkół podkreślali, 

że przedsiębiorcy nie zawsze byli chętni do 
współpracy ze szkołami. Z kolei przedsię-
biorcy jako utrudnienia w realizacji pro-
jektu wskazywali na konieczność wypeł-
niania bardzo dużej liczby dokumentów, 
co było bardzo uciążliwe, a także na zbyt 
sztywne ramy projektu, które zmniejszały 
elastyczność przy organizowaniu zadań 
skierowanych do praktykantów33.

Do szkół i placówek zakupiono nowocze-
sny sprzęt do praktycznej nauki zawodu34 
oraz sprzęt techno-dydaktyczny35 za łączną 
kwotę 14,5 mln zł36. W efekcie wyposażo-
no 221 szkół (lub placówek oświatowych) 
w sprzęt techno-dydaktyczny, co przy wy-
maganym wskaźniku co najmniej 50 szkół 
lub placówek37 oznacza realizację na pozio-
mie 442%. Z kolei 200 szkół wyposażono 
w nowoczesne materiały dydaktyczne, co 
stanowiło 100% zakładanego wskaźnika.

Współpraca ponadnarodowa

Współpraca międzynarodowa polegała 
na uczestnictwie w wizytach studyjnych 
w regionach partnerskich oraz w semi-
nariach tematycznych prowadzonych 
przez zagranicznych ekspertów, w celu 

26 Maksymalnie 500 zł brutto.
27 Stan na 31.03.2015 r.
28 Według Sprawozdania�z�wdrażania�Programu�Operacyjnego�Kapitał�Ludzki�2007-2013�w�2014�r.�<http://

www.efs.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Sprawozdanie%20 
roczne%20z%20realizacji%20Programu%20Operacyjnego%20Kapital%20Ludzki%20w%202014%20r.pdf>.

29 Prowadzący zajęcia mieli obowiązek wydać zaświadczenia dla każdej formy wsparcia organizowanej w ramach PRS.
30 Stan na 31.03.2015 r.
31 Uczeń mógł uczestniczyć tylko jeden raz w praktyce zawodowej.
32 Stan na 31.03.2015 r.
33 Raport z ewaluacji końcowej projektu (niepublikowany).
34 Na przykład: wyposażenie do pracowni gastronomicznych, spawania, diagnostyki samochodowej, kompu-

terowych, kosztorysowania, normowania i projektowania w budownictwie.
35 Np. programy komputerowe, tablice multimedialne.
36 Kwota wydatkowana na 30.09.2014 r.
37 Stan na 31.03.2015 r.



Nr 5/wrzesień-październik/2016 83 

Modernizacja kształcenia zawodowego   kontrola i audyt

poznania przyjętych w innych krajach roz-
wiązań oraz narzędzi i wymiany doświad-
czeń. Współpracę nawiązano z 5 szkołami 
i jednym centrum kształcenia w regionie 
Rodan-Alpy (Francja), 4 szkołami z regionu 
Turyngia (Niemcy). Na 2015 r. zaplano-
wano współpracę z 6 szkołami z regionu 
Istria (Chorwacja).

W ramach współpracy realizowano takie 
zadania jak opracowanie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie kształcenia zawo-
dowego i ich upowszechnianie. Ponadto 
opracowano innowacyjne materiały w za-
kresie dziesięciu zagadnień38, które zosta-
ły przekazane do 100 szkół realizujących 
projekt39.

W okresie od grudnia 2012 r. do marca 
2015 r. zorganizowano 10 wizyt studyjnych 
u zagranicznych partnerów. Z kolei na terenie 
Małopolski od listopada 2013 r. do kwiet-
nia 2015 r. zorganizowano 26 seminariów 
tematycznych, gdzie wykładowcami byli 
eksperci z regionów partnerskich. Łącznie 
ze współpracy międzynarodowej skorzystało 
1805 uczniów, to jest 106% w stosunku do 
założonej liczby 170040, a do zakończenia 

projektu zaplanowano uczestnictwo w trzech 
wizytach studyjnych w Chorwacji dla ko-
lejnych 90 uczniów.

Małopolska Chmura Edukacyjna41

Działania, które realizowano w latach 
2014–2015, obejmowały zdiagnozowa-
nie uzdolnień uczniów z 10 techników 
objętych pilotażem MChE w celu zre-
krutowania uczniów na warsztaty letnie 
organizowane na krakowskich uczelniach, 
organizację warsztatów, realizację kół  
e-learningowych na platformie interne-
towej, stworzenie 60 scenariuszy zajęć 
on-line, między innymi w formie „od-
wróconych lekcji”42 oraz realizację zajęć 
we współpracy z uczelniami wyższymi43.

Do 31 marca 2015 r. łączna liczba ucz-
niów, którzy uczestniczyli w  letnich 
warsztatach oraz zajęciach on-line wy-
niosła 824 osoby44 (92% planu zakłada-
jącego udział 900 uczniów). W okresie 
od  czerwca do lipca 2015 r. zaplanowa-
no drugą edycję naukowych warsztatów 
letnich dla kolejnych 200 uczniów mało-
polskich techników.

38 Programowanie robotów i budowa sterowników; optyka; gastronomia; nowoczesne technologie w bu-
downictwie, technice sanitarnej i klimatyzacji; obsługa ruchu turystycznego; handel i sprzedaż; produkcja 
i zarządzanie w rolnictwie; hotelarstwo; branża rolno-przetwórcza; kształcenie zawodowe w murarstwie 
i innych zawodach budowlanych.

39 Materiały te udostępniono wszystkim uczniom korzystającym z tej formy wsparcia.
40 Stan na 31.03.2015 r.
41 Dalej: MChE.
42 Podczas standardowej lekcji uczeń zazwyczaj poznaje nowy materiał, a następnie utrwala go w domu, od-

rabiając „pracę domową”. Odwrócona lekcja polega na zamianie kolejności tych form uczenia się – uczeń 
dostaje do opracowania materiał przed lekcją, a na zajęciach powtarza i utrwala nabyte wiadomości 
i umiejętności.

43 Zajęcia powadzone były przez wykładowców Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Kra-
kowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

44 Łączna liczba uczestników wyniosła 861, ponieważ jeden uczeń mógł skorzystać z obu form dodatkowego 
kształcenia.
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Projektowe Centrum 
Wsparcia Edukacji Zawodowej

Celem tego zadania było wspieranie szkół 
przy tworzeniu rozwojowych programów 
nauczania i materiałów edukacyjno-dydak-
tycznych, w tym standaryzacja zajęć me-
rytorycznych ukierunkowanych na rozwój 
kompetencji kluczowych oraz doradztwa 
zawodowego. Do współpracy zaproszono 
ekspertów zajmujących się problematyką 
edukacji zawodowej, doradztwa edukacyj-
no-zawodowego, kształcenia matematycz-
no-przyrodniczego, kształcenia w zakresie 
języków obcych, teleinformatyki. 

W zakresie standaryzacji zajęć mery-
torycznych oferowanych uczniom wy-
pracowano ramowe programy zajęć 
z matematyki, informatyki, doradztwa 
zawodowego45 i czterech języków obcych 
zawodowych46. Przygotowano także pa-
kiety edukacyjne składające się ze scena-
riuszy zajęć dla nauczyciela i ucznia z po-
wyższych przedmiotów. Opracowane ma-
teriały udostępnione zostały na stronie 
internetowej projektu47. 

W ramach działania Centrum opraco-
wano materiał w zakresie organizacji staży 
i praktyk zawodowych – opis małopolskich 
standardów współpracy szkół zawodowych 
z przedsiębiorcami. 

W wyniku tych działań 264 przedsię-
biorców złożyło deklaracje współpracy 

w zakresie organizacji płatnych staży 
i praktyk dodatkowych oraz wizyt zawodo-
znawczych w zakładach pracy. Ostatecznie 
167 z nich współpracowało ze szkołami 
w latach 2013-2014 przy realizacji staży 
miesięcznych. W 2013 r. 404 przedsię-
biorców przyjęło uczniów na miesięczne 
staże zawodowe, a w 2014 r. – 583. 

Efektywność projektu
Do 31 marca 2015 r.48 koszty projektu 
wyniosły 137 004 tys. zł, czyli 89% łącz-
nego budżetu w wysokości 154 mln zł. 
Największe wydatki poniesiono na pro-
gramy rozwojowe szkół (76%). Ogólny 
średni koszt projektu przypadający na 
jedną szkołę biorącą udział w projek-
cie wynosił 491,1 tys. zł, to jest średnio 
81,9 tys. zł w roku. Wydatki na realizację 
projektu w stosunku do łącznych wydat-
ków w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 
w powiatach i miastach na prawach po-
wiatu w latach 2010–2014 wynosiły od 
2,4% (miasto Kraków) do 7,7% (powiat 
dąbrowski). Średnio stanowiły one 4,6% 
w skali wydatków wszystkich powiatów 
i miast na prawach powiatu, czyli 0,9% 
w roku.

Ogólny średni koszt projektu przypada-
jący na jednego ucznia wynosił 1 912 zł49. 
Na podstawie danych publikowa-
nych przez Ministerstwo Pracy i Polityki  

45 W przypadku zajęć z doradztwa zawodowego postawiono nacisk na ukierunkowanie ścieżki zawodowej 
i przygotowanie do roli pracownika bez odniesienia do poszczególnych branż.

46 Języki obce zawodowe: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski w branżach takich jak: budowlana, me-
chaniczno-mechatroniczna, turystyczno-gastronomiczna, usługowa, rolniczo-przetwórcza, informatycz-
no-elektroniczna.

47 <www.zawodowamalopolska.pl>
48 Zakończenie projektu zaplanowano na 31.10.2015 r.
49 Stan na 31.03.2015 r.
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Społecznej50 ustalono, że w  latach 
2010–2014 średni koszt udziału jednej 
osoby bezrobotnej w szkoleniach finan-
sowanych z Funduszu Pracy w Małopolsce 
wynosił 2245 zł (2470 zł w Polsce), 
a średni koszt odbywania staży u praco-
dawców – 5983 zł (6289 zł w Polsce)51. 
Koszty udziału jednego ucznia w projekcie 
były więc o 15% niższe od średniego kosztu 
szkoleń przeprowadzanych przez urzędy 
pracy w Małopolsce (o 23% niższe w sto-
sunku do średniej w Polsce) oraz o 68% 
niższe od średniego kosztu odbywania 
stażu (o 64% niższe w stosunku do śred-
niej w Polsce).

Ogólny średni koszt udziału jednego 
uczestnika w projekcie w kontrolowanych 
powiatach kształtował się od 470 zł w po-
wiecie wadowickim do 942 zł w powiecie 
myślenickim52. 

Oddziaływanie projektu
W województwie małopolskim w okresie 
od 2010 r. do 2014 r., podobnie jak w całej 
Polsce, wystąpiły negatywne tendencje de-
mograficzne. Liczba osób w wieku 16-19 lat 
spadła o 16%, zatem na podkreślenie 

zasługuje fakt, iż w takim otoczeniu od-
setek uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych wybierających kształcenie zawodo-
we wzrósł z poziomu 56,4% w 2010 r. do 
60,6% w 2014 r., rysunek 1, s. 86.

Porównując dane z 2014 r. z danymi 
z 2010 r., stwierdzamy, że Małopolska zna-
lazła się na pierwszym miejscu w kraju 
pod względem dynamiki zmian udzia-
łu uczniów kształcących się w szkołach 
zawodowych w odniesieniu do liczby 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wzrost 
o 4,2 punktu procentowego) w stosunku 
do innych województw, co przedstawiono 
na rysunku 2, s 86.

Spośród ogólnej liczby uczniów szkół za-
wodowych w Polsce w latach 2010–2014, 
w województwie małopolskim kształci-
ło się średnio 9% uczniów chcących zdo-
być kwalifikacje zawodowe, co dawało 
Małopolsce czwarte miejsce wśród wszyst-
kich województw, po województwach: 
śląskim (13%), mazowieckim (11%) i wiel-
kopolskim (10%). 

W roku szkolnym 2009/2010 gimna-
zja ukończyło 41 753 uczniów53, a liczba 
tych, którzy w roku szkolnym 2010/2011 

50 Raporty Efektywność�podstawowych� form�aktywizacji� zawodowej� realizowanych�w� ramach�programów�
na� rzecz� promocji� zatrudnienia,� łagodzenia� skutków� bezrobocia� i� aktywizacji� zawodowej� za� poszcze-
gólne� lata� 2010-2014, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Funduszy, Warszawa 
2010-2014,<https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy>. Opraco-
wania zawierają analizę efektywności wykorzystania w poszczególnych latach przez powiatowe urzędy 
pracy środków Funduszu Pracy na finansowania następujących podstawowych form aktywizacji zawo-
dowej: szkoleń, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, zatrudnienia w ramach robót publicznych, 
odbywania staży u pracodawców, przyznania pracodawcom refundacji kosztów wyposażenia lub dopo-
sażenia stanowiska pracy dla skierowanych na te miejsca pracy bezrobotnych, przyznania bezrobotnym 
jednorazowych środków na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej.

51 Szkolenia i staże u pracodawców są to najczęstsze formy, z których mogą skorzystać bezrobotni absolwenci szkół.
52 Stan na 31.12.2014 r. O różnicach w kosztach decydowały liczba i rodzaj przeprowadzonych kursów pod-

noszących kwalifikacje. Zdecydowanie droższe były kursy w zakresie zdobywania uprawnień operatorów 
różnych maszyn lub prawa jazdy niż kursy w branży turystyczno-gastronomicznej (baristy, barmana, itp.).

53 Dane uzyskane z Kuratorium Oświaty w Krakowie.
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rozpoczęli naukę w pierwszych klasach 
techników i zasadniczych szkół zawodo-
wych, wyniosła 21 271 uczniów. Było to 

51% wszystkich absolwentów gimnazjów 
w Małopolsce. Z kolei liczba pierwszo-
klasistów (w powyższych dwóch typach 

Rysunek 1. Wzrost odsetka uczniów szkół zawodowych w Małopolsce w latach 
2010–2014 na tle spadku liczby ludności w wieku 16-19 lat

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

  Ludność Małopolski w wieku 16-19 lat
  Odsetek uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy wybrali kształcenie zawodowe
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Rysunek 2. Wzrost (w punktach procentowych) udziału liczby uczniów szkół zawodowych 
w odniesieniu do liczby uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w poszczegól-
nych województwach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.
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szkół kształcących w zawodach) w roku 
szkolnym 2014/2015 wynosiła 20 237, co 
w porównaniu z liczbą 35 979 absolwentów 
gimnazjów z roku szkolnego 2013/2014 
stanowiło 56%. Badany tą metodą wzrost 
zainteresowania uczniów kształceniem 
zawodowym wyniósł 10%.

W 2010 r. zdawalność egzaminów zawo-
dowych54 kształtowała się w Małopolsce na 
poziomie 71%. Należy podkreślić ponad-
przeciętny poziom zdawalności egzaminów 

w województwie małopolskim na tle ca-
łego kraju, gdzie średni poziom zdawal-
ności wynosił 66,4%. Kolejne lata wyka-
zywały wzrost tego miernika w stosunku 
do bazowego 2010 r. Również w 2014 r. 
w Małopolsce uzyskano 1,5% wzrost po-
ziomu zdawalności egzaminów zawodo-
wych w odniesieniu do 2010 r., mimo że 
w Polsce wystąpił spadek z 66,4% w 2010 r. 
do 64,9% w 2014 r. Zdawalność egzaminów 
zawodowych w Małopolsce w porównaniu 

54 W projekcie założono podniesienie zdawalności egzaminów w zawodach technicznych o 5%, a w zawo-
dach robotniczych o 1,5%. Zgodnie z przyjętą metodyką egzaminy w zawodach technicznych dotyczyły 
egzaminów zdawanych przez uczniów i absolwentów szkół policealnych (w których kształcenie podjąć 
można po zdaniu matury), techników i techników uzupełniających. Egzaminy w zawodach robotniczych 
odnosiły się do egzaminów zdawanych przez uczniów i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych 
oraz szkół policealnych, gdzie kształcenie można było podjąć bez zdania matury.

Rysunek 3. Zdawalność egzaminów zawodowych wśród absolwentów zasadniczych szkół 
zawodowych, techników i techników uzupełniających oraz szkół policealnych w odnie-
sieniu do danych z województw lubelskiego i podkarpackiego oraz całego kraju

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgo-
wej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
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z wynikami w województwach lubelskim 
i podkarpackim55 oraz w Polsce przedsta-
wiono na rysunku 3, s. 87.

Badaniem losów absolwentów mało-
polskich szkół zawodowych zajmowało 
się Małopolskie Obserwatorium Rynku 
Pracy i Edukacji56. Z przeprowadzonych 
badań wynikało, że po roku od zakończenia 
w 2010 r. nauki w szkołach zawodowych 
49% absolwentów pracowało (w tym 15% 
jednocześnie pracowało i korzystało z in-
nych form kształcenia), a 25% uczyło się 
i nie pracowało. Osób, które ani nie pra-
cowały, ani nie podejmowały dalszego 
kształcenia, było 26%. Z kolei wśród ab-
solwentów szkół zawodowych po roku 

od ukończenia tych szkół w 2013 r. osób 
pracujących było 67% (w tym 25% pra-
cowało i w tym samym czasie kształciło 
się), 18% uczyło się i nie pracowało, a 15% 
nie wykazywało żadnej aktywności, to zna-
czy nie pracowało, ani nie zdobywało no-
wego wykształcenia. W porównaniu z ba-
zowym rokiem 2010 oznaczało to wzrost 
o 18 punktów procentowych odsetka 
absolwentów, którzy rok po ukończeniu 
szkoły zawodowej pracowali lub praco-
wali i uczyli się, oraz spadek o 9 punk-
tów procentowych odsetka absolwentów, 
którzy nie tylko nie pracowali zawodowo, 
ale też nie kształcili się. Szczegółowe dane 
przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Losy absolwentów po roku od ukończenia małopolskich szkół zawodowych

Absolwenci 
kończący 

szkoły 
kształcące 

w zawodach 
w roku:

Odsetek 
absolwentów 
pracujących

Odsetek 
absolwentów 
pracujących 

i uczących się

Odsetek 
absolwentów 
uczących się

Łącznie 
odsetek 

absolwentów 
pracujących 

i uczących się

Odsetek 
absolwentów 

niepracujących 
i nieuczących 

się

2010 34% 15% 25% 74% 26%

2011 40% 21% 20% 81% 19%

2012 40% 23% 18% 81% 19%

2013 42% 25% 18% 85% 15%

Źródło: Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

55 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie obejmuje swym zasięgiem województwa: małopolskie,  
lubelskie i podkarpackie.

56 Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji jest projektem realizowanym przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie. Misją Obserwatorium było dostarczanie rzetelnej informacji o rynku pracy, 
ułatwiającej podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju regionalnego Małopolski. Szczegółowe raporty 
z badań opublikowano na stronie internetowej <http://obserwatorium.malopolska.pl>.
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Podsumowanie
Wyniki kontroli57 są pozytywne i pokazują 
jak można efektywnie i skutecznie wy-
datkować środki publiczne z wymiernym 
pożytkiem dla kształcącej się młodzieży, 
przyczyniając się do uatrakcyjnienia sys-
temu szkolnictwa zawodowego. Niestety, 
nie jest to efekt trwały, ale działania doraź-
ne. Program się skończył, a jeżeli chcemy 
powtórzyć jego sukces, to należy zasta-
nowić się nad kontynuacją przedstawio-
nych działań. 

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do 
Ministra Edukacji Narodowej o rozszerzenie 
oferty kształcenia zawodowego młodzie-
ży przez organizację dodatkowych zajęć, 

ukierunkowanych przede wszystkim na 
kursy podnoszące kwalifikacje oraz prak-
tyki u pracodawców, a co za tym idzie o opra-
cowanie mechanizmu ich długofalowego 
dofinansowania na podstawie doświad-
czeń wynikających z realizacji programu 
w Małopolsce. Z kolei jednostkom samorzą-
du terytorialnego Izba rekomendowała kon-
tynuację i upowszechnianie dobrych praktyk 
wypracowanych w projekcie, a także zapew-
nienie udziału w ich finansowaniu.

AGATA BRZESKA-LEBIECKA,
Delegatura NIK w Krakowie

57 Przeprowadzona kontrola Realizacja� programu „Modernizacja� kształcenia� zawodowego�w�Małopolsce” 
(patrz przypis 1) to kontrola wykonania zadań, której celem była ocena skuteczności i efektywności  
realizacji programu. Izba nie oceniała prawidłowości wydatkowania i rozliczenia środków finansowych 
ze względu na niezakończenie projektu w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych.

Słowa kluczowe: kształcenie zawodowe, szkolnictwo zawodowe, modernizacja projektu, pro-
gram operacyjny, program samorządowy

Key words: vocational education,  secondary vocational schools, project modernisation,  
operational programme,  self-governmental programme, additional qualifications
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Wprowadzenie
Wybór okresu objętego kontrolą NIK (lata 
2011–2014 oraz pierwszy kwartał 2015 r.) 
nie był przypadkowy. Rok 2013 był ostat-
nim, w którym obowiązywały jednolite 
dla każdej jednostki samorządu teryto-
rialnego ilościowe wskaźniki ogranicza-
jące zadłużenie1. Limit 60% oznaczał, że 
łączna kwota długu JST na koniec roku 
budżetowego nie może przekroczyć 60% 
wykonanych dochodów ogółem jednostki 
w roku budżetowym, zaś w trakcie roku 
budżetowego łączna kwota długu na ko-
niec kwartału nie może przekraczać 60% 
planowanych w danym roku budżetowym 
dochodów tej jednostki. Limit 15% ozna-
czał, że łączna kwota przypadających 
w danym roku budżetowym: spłat rat 
kredytów, pożyczek i wykupu papierów 

wartościowych emitowanych przez JST 
na sfinansowanie planowanego deficytu 
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zo-
bowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek 
i kredytów oraz emisji papierów warto-
ściowych, należnych w danym roku odse-
tek lub dyskonta od kredytów i pożyczek 
oraz papierów wartościowych i potencjal-
nych spłat kwot wynikających z udzielo-
nych przez JST poręczeń oraz gwarancji, 
nie może przekroczyć 15% planowanych 
na dany rok budżetowy dochodów JST. 

Powyższe limity ograniczały dług jed-
nostek, ale nie uwzględniały ich indywi-
dualnej kondycji finansowej. Dlatego też, 
w następstwie zmian wprowadzonych 
przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych2 (dalej: „ufp”), 
począwszy od budżetów samorządowych 

Jak JST radzą sobie z redukcją zadłużenia?

Zarządzanie finansami lokalnymi

ZBYSŁAW DOBROWOLSKI

W zmiennym i coraz mniej przewidywalnym otoczeniu, jak też w sytuacji konkurowa-
nia o ograniczone zasoby, szczególnego znaczenia nabiera umiejętność prawidłowego 
zarządzania finansami lokalnymi. W artykule przedstawiono, jak lubuskie jednostki 
samorządu terytorialnego (JST) radziły sobie z  ograniczaniem deficytu i  redukcją 
zadłużenia w latach 2011–2014 i w I kwartale 2015 r.

1 Art. 169 i 170 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, ze zm.) w zw. z art. 85 pkt 3 
ustawy z 27.08.2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241, ze zm.).

2 Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.
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uchwalanych na 2014 r. zaczął obowiązy-
wać tak zwany indywidualny wskaźnik 
zadłużenia. Jego istotą jest ograniczenie 
rocznej wartości spłat zobowiązań dłuż-
nych i kosztów ich obsługi. 

Nowa konstrukcja indywidualne-
go wskaźnika zadłużenia, jak wskazano 
w uzasadnieniu projektu ustawy o fi-
nansach publicznych, miała być korzyst-
na dla tych jednostek samorządu teryto-
rialnego, dla których zaciąganie nawet dość 
znacznych zobowiązań finansowych może 
być instrumentem bezpiecznej polityki 
rozwojowej. Z drugiej zaś strony – miała 
dyscyplinować te jednostki, w których od-
notowano wysokie obciążenie dochodów 
spłatami zobowiązań, co nakazuje dużą 
ostrożność przy zaciąganiu nowych kre-
dytów i pożyczek3. Dodatkowo, od 2011 r. 
wprowadzono instrument wieloletniego 
planowania finansowego w samorządzie 
terytorialnym – tak zwaną wieloletnią pro-
gnozę finansową (WPF), obejmującą rów-
nież prognozę kwoty długu. Zobowiązano 
także samorządy terytorialne do równowa-
żenia budżetu w zakresie wydatków bieżą-
cych, uzasadniając to względami racjonal-
nej gospodarki finansowej. Wprowadzenie 
powyższych rozwiązań powinno zatem 
zoptymalizować zarządzanie finansami 
lokalnymi, przyczynić się do postrzegania 
finansów publicznych nie tylko w rocz-
nej perspektywie. W praktyce, jak wyka-
zała kontrola NIK4, wystąpiły trudności 

z płynnością finansową lubuskich samorzą-
dów, a wprowadzone wymogi w zakresie 
rocznej dopuszczalnej wartości spłat zo-
bowiązań dłużnych i kosztów ich obsługi 
można stosunkowo łatwo spełnić. 

Podejście do badań kontrolnych
Sposób podejmowania działań przez jed-
nostki samorządu terytorialnego w okre-
sie przygotowania do spełnienia norm 
ostrożnościowych i po ich wprowadzeniu 
nie był dotychczas objęty kontrolą NIK. 
To determinowało podejście badawcze. 
Celem badań była ocena podejmowanych 
przez JST działań w zakresie przestrze-
gania wyznaczonych limitów zadłużenia 
oraz realizacji wybranych dochodów bu-
dżetowych. Określono następujące pro-
blemy badawcze: czy JST prawidłowo fi-
nansowały deficyt budżetowy i regulowa-
ły swoje zobowiązania, czy przestrzegały 
ustawowo wyznaczonych limitów zadłu-
żenia i rzetelnie przedstawiały informa-
cje o wysokości długu, czy prawidłowo 
i rzetelnie uzyskiwano dochody z tytułu 
podatków i opłat. Przyjęto, że badaniami 
objętych zostanie 11 spośród 83 gmin wo-
jewództwa lubuskiego, biorąc pod uwagę 
wielkość ich zadłużenia. Badania własne 
uzupełniono analizą danych uzyskanych 
od Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Zielonej Górze, dotyczących sytuacji 
finansowej wszystkich lubuskich jedno-
stek samorządu terytorialnego. 

3 Sejm RP VI kadencji, nr druku: 1181.
4 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Realizacja�wybranych�dochodów�

budżetowych�oraz�działań�podejmowanych�przez�jednostki�samorządu�terytorialnego�województwa�lubu-
skiego�w�celu� zmniejszenia� zadłużenia,�nr ewid. 11/2016/I/15/001/LZG, Delegatura NIK w Zielonej  
Górze, czerwiec 2016 r.
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Wyniki badań kontrolnych
Finansowanie deficytu lubuskich JST

W dziewięciu spośród jedenastu skontrolo-
wanych gmin wydatki były wyższe niż do-
chody, co oznaczało, że wystąpił deficyt. 
Największy deficyt odnotowano w gmi-
nach Lubsko (ponad 5,5 mln zł) i Torzym 
(ponad 4,3 mln zł). Przyczyną jego po-
wstania była głównie realizacja zadań in-
westycyjnych. Gminy ponosiły wydatki na 
inwestycje drogowe, budowę lub moderni-
zację świetlic wiejskich, boisk, termomo-
dernizację obiektów gminnych, kolektory 
słoneczne na budynkach oświatowych, 
udzielały też dotacji na modernizację in-
stytucji kultury. Znaczącą pozycję stano-
wiły w ich budżetach inwestycje mające na 
celu zapewnienie prawidłowej gospodarki 
wodno-ściekowej5. Takie przedsięwzięcia 
nie tylko niwelowały wieloletnie opóźnie-
nia w rozwoju niezbędnej dla społeczeń-
stwa infrastruktury, ale także zwiększa-
ły atrakcyjność inwestycyjną lokalnych 
wspólnot, co jest nie bez znaczenia w sy-
tuacji konkurencji o lokowanie inwestycji 
i w konsekwencji rozwiązywanie szeregu 
problemów polityki społecznej przez re-
dukcję bezrobocia. 

Powstały deficyt gminy finansowały 
przede wszystkim z kredytów, pożyczek, 
obligacji i wolnych środków. Jednak nie-
które spośród jedenastu skontrolowanych 
gmin wykorzystały do jego finansowania 

inne źródła niż dopuszczalne i enume-
ratywnie wymienione w art. 217 ufp. 
Wobec braku środków pieniężnych gminy 
(Bytnica, Sulechów, Lubsko, Torzym, 
Zbąszynek) korzystały z sum obcych prze-
chowywanych na rachunku JST (tzw. de-
pozytów), głównie środków pieniężnych 
wniesionych przez wykonawców zamówień 
publicznych tytułem wadiów lub zabez-
pieczeń należytego wykonania umowy, 
co dodatkowo naruszało art. 46 ust. 4 
oraz art. 148 ust. 5 ustawy 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych6 
(dalej: „pzp”) nakazujący zamawiającemu 
przechowywanie wadiów i zabezpieczeń 
na oprocentowanym rachunku bankowym.

Dwie gminy dokonały zwrotu pobra-
nych sum obcych do końca roku budże-
towego (Bytnica – 521 tys. zł7, Sulechów 
– 854 tys. zł8). Pozostałe gminy nie zwró-
ciły do końca roku wszystkich środków 
i stanowiły one wewnętrzne źródło finan-
sowania planowanego deficytu. Na przy-
kład Gmina Lubsko w 2013 r. „pożyczyła” 
z rachunku depozytów środki w łącznej 
wysokości 1 382 500 zł, a do końca roku 
zwróciła 1 136 500 zł. Środki te służyły 
czasowemu sfinansowaniu przede wszyst-
kim składek na ubezpieczenie społeczne 
i wynagrodzeń pracowników. Niedobory 
środków w budżecie (Gmina Sulechów) 
były pokrywane z rachunku wydatków 
niewygasających9, co jest niedopuszczalne 

5 Gminy: Lubsko, Szprotawa, Torzym, Bojadła, Zbąszynek, Nowa Sól.
6 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.
7 W 2013 r. – 259 000 zł, w 2014 r. – 262 000 zł.
8 Łącznie 296 000 zł w 2011 r., 358 000 zł w 2012 r. i 199 987,76 zł w 2013 r.
9 W Urzędzie Miejskim w Sulechowie ze środków zgromadzonych na rachunku wydatków niewygasających 

przekazano w latach 2011–2012 na rachunek bieżący gminy kwotę 1 798 400 zł (1 546 800 zł w 2011 r. 
i 252 000 zł w 2012 r.).
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w świetle przepisów ustawy o finansach 
publicznych (art. 263 ufp). Powyższe 
działania, jak wyjaśniano, miały służyć 
zachowaniu płynności finansowej i nie-
dopuszczeniu do powstania bądź wzrostu 
istniejących zobowiązań wymagalnych, 
zwłaszcza w sytuacji nieosiągnięcia pla-
nowanych dochodów. 

W świetle powyższych ustaleń należy 
zauważyć, że w obecnym kształcie bu-
dżet gminy charakteryzuje się cyklicznym 
niedoborem na początku miesiąca (kiedy 
przypada np. termin wypłaty wynagrodzeń 
dla nauczycieli – w pierwszym dniu miesią-
ca, płatności składek do ZUS – do piątego 
dnia każdego miesiąca), a dochody z tytułu 
udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych przekazywane są do dziesiątego 
dnia miesiąca po miesiącu, w którym poda-
tek wpłynął. Rozważenia wymaga zatem 
kwestia ujednolicenia terminu płatności 
składek do ZUS oraz przekazywania do-
chodów z tytułu udziałów w podatku do-
chodowym od osób fizycznych (zastąpienie 
terminu: do dziesiątego dnia każdego mie-
siąca terminem: do piątego dnia każdego 
miesiąca). Kwestia ta była także przedmio-
tem interpelacji poselskiej10. 

Zadłużenie

Analizę stanu zadłużenia jednostek sa-
morządu terytorialnego województwa 

lubuskiego warto poprzedzić analizą dy-
namiki zadłużenia polskich samorządów 
terytorialnych. W latach 2012–2014 odno-
towano wzrost zadłużenia instytucji samo-
rządowych o prawie 7 punktów procento-
wych – z 67,4 mld zł na koniec 2012 r. do 
72,1 mld zł na koniec 2014 r. Dynamika 
wzrostu długu w sektorze samorządo-
wym była ponad kilkakrotnie większa 
niż długu sektora finansów publicznych 
ogółem, który zmniejszył się w wymienio-
nym okresie i wyniósł na koniec 2014 r. 
827,2 mld zł, to jest 98,4% wielkości długu 
w 2012 r. (840,5 mld zł). Za trzy kwartały 
2015 r. dług publiczny wzrósł do kwoty 
876 mld zł11. 

Dług kontrolowanych lubuskich gmin 
co prawda wzrósł w ujęciu nominalnym 
na koniec 2014 r. do kwoty 219,6 mln zł 
(tj. o prawie 6 punktów procentowych), 
jednak w relacji do dochodów wykona-
nych zmalał z 59% na koniec 2012 r. do 
52% na koniec 2014 r. Głównymi tytułami 
dłużnymi były kredyty, pożyczki oraz ob-
ligacje, których zbywalność jest ograniczo-
na12 i są wykazywane w sprawozdaniach 
jako kredyty. 

Tytuły te stanowiły prawie 99% ogółu  
długu. Składową długu stanowiły tak-
że zobowiązania wymagalne i choć ich 
udział w kwocie długu był niski, to sam 
fakt ich wystąpienia narusza zasadę  

10 <www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=2D65405B>, dostęp 18.04.2016 r.
11 Ministerstwo Finansów, Zadłużenie�sektora�finansów�publicznych, „Biuletyn Kwartalny” III/2015,
 <http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1170490/zsfp_2015_09.pdf>, dostęp 18.04.2016 r.
12 Zgodnie z warunkami umów, były to obligacje, dla których zbywalność została ograniczona i w związku 

z tym są one klasyfikowane jako kredyty – § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 28.12.2011 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu pu-
blicznego (Dz. U. nr 298, poz.1767) i § 2 ust.1 pkt 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów 
z 4.03.2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finan-
sowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).
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dokonywania wydatków publicznych w wy-
sokości i terminach wynikających z wcze-
śniej zaciągniętych zobowiązań (art. 44  
ust. 3 pkt 3 ufp). 

Kontrolowane gminy charakteryzowały 
się wysokim poziomem zadłużenia. Na 
przykład Gmina Lubsko zajmowała na ko-
niec 2013 r. pierwsze miejsce wśród najbar-
dziej zadłużonych (w relacji do dochodów 
wykonanych w tym roku) gmin wojewódz-
twa lubuskiego, a jej dług wynosił 68,7% 
dochodów wykonanych; Witnica – trzecie 
miejsce (62,2%); Kolsko – piąte miejsce 
(58,8%); Nowe Miasteczko – szóste miej-
sce (57,9%)13.

Do końca 2013 r. poziom zadłuże-
nia gmin ograniczały limity 60% i 15%. 
Ponieważ część długu została zaciągnięta 
w związku z realizacją projektów współ-
finansowanych ze środków Unii Europej-
skiej, które podlegają wyłączeniu z limi-
tów zadłużenia, wszystkie kontrolowa-
ne jednostki spełniły 60% limit relacji 
łącznej kwoty długu do dochodów bu-
dżetowych. 

Odmiennie wyglądała sytuacja w za-
kresie spełnienia limitu 15% – wskaź-
nika ograniczającego spłaty kredytów, 
pożyczek i wykup obligacji wraz z od-
setkami i dyskontem w danym roku bu-
dżetowym w odniesieniu do dochodów 
budżetowych. 

W trzech kontrolowanych jednostkach 
(gminy: Bojadła, Kolsko, Nowa Sól) prze-
kroczono ten limit, co wynikało między 
innymi z tego, że od 1 stycznia 2014 r. 

zaczynał obowiązywać indywidualny 
wskaźnik zadłużenia (spłat), którego kon-
strukcja wymusiła na samorządach wcze-
śniejszą restrukturyzację zadłużenia, po-
legającą na zmniejszeniu wielkości spłat 
zobowiązań finansowych w okresie jego 
obowiązywania. Przykładowo, w Gminie 
Kolsko limit 15% został przekroczony czte-
rokrotnie, a łączna kwota spłat rat kredy-
tów i pożyczek (poza spłatami kredytów 
zaciągniętych na przejściowe finansowa-
nie deficytu) wraz z należnymi w danym 
roku odsetkami od kredytów i pożyczek 
w stosunku do planowanych dochodów 
na koniec roku wyniosła 56%, natomiast 
do wykonanych dochodów 58%.

Po pierwszym stycznia 2014 r. wszystkie 
kontrolowane gminy zachowały relację wy-
nikającą z indywidualnego wskaźnika za-
dłużenia w roku budżetowym oraz w każ-
dym roku następującym po roku budżeto-
wym, co było możliwe przede wszystkim 
dzięki podejmowanym działaniom w za-
kresie restrukturyzacji dotychczasowego 
długu, w szczególności przez wydłużanie 
terminu jego ostatecznej spłaty. 

Na przykład Gmina Szprotawa w latach 
2011–2013 przedterminowo spłaciła zo-
bowiązania z tytułu kredytu i obligacji 
w łącznej wysokości 6,1 mln zł, równo-
cześnie zaciągając dług o wyższym opro-
centowaniu w związku z wydłużeniem 
terminu spłaty długu oraz dodatkowo 
ponosząc koszty prowizji w wysokości 
90,1 tys. zł. W następstwie takich dzia-
łań wysokość rocznych spłat zadłużenia 

13  Na koniec 2014 r. Gmina Lubsko zajmowała nadal pierwsze miejsce wśród najbardziej zadłużonych gmin 
województwa lubuskiego, a jej dług stanowił 87,4% dochodów wykonanych.
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zmniejszyła się. Gmina Kolsko zaciągnę-
ła kredyt długoterminowy w wysokości 
5,2 mln zł, a ostateczną spłatę kredytu, 
przypadającą na 2015 r., wydłużyła do 
końca 2032 r. Także w tym przypadku 
zabieg ten pozwolił na zmniejszenie wy-
sokości rocznych spłat zadłużenia. 

Spełnienie wymogów wynikających 
z indywidualnego wskaźnika zadłużenia 
było możliwe również dzięki zawyżaniu 
prognoz wielkości dochodów jakie zostaną 
osiągnięte ze sprzedaży majątku, stano-
wiących element relacji i umożliwiających 
podwyższenie wielkości planowanych na 
dany rok łącznych kwot z tytułu spłat rat 
kredytów i pożyczek, wykupu papierów 
wartościowych oraz odsetek i dyskonta od 
tych zobowiązań, a także spłat kwot wy-
nikających z udzielonych poręczeń i gwa-
rancji. Sytuacja taka wystąpiła w trzech 
gminach (Szprotawa, Witnica, Bojadła), 
gdzie nie zachowano wymogu realizmu 
przygotowywanych wieloletnich prognoz 
finansowych, pomimo obowiązku wyni-
kającego z art. 226 ust. 1 ufp. Dla przy-
kładu, Gmina Szprotawa w WPF na lata 
2014–2036 ujęła nierealistyczną prognozę 
dochodów pochodzących ze sprzedaży 
majątku. 

Poczynając od 2014 r., w kolejnych la-
tach założono, że wpływy z tych docho-
dów będą corocznie przekraczały 3 mln zł, 
podczas gdy dochody ze sprzedaży majątku 
w latach 2011–2013 tylko raz zbliżyły się 
do kwoty 0,9 mln zł. W trakcie kontroli 
NIK skorygowano wieloletnią prognozę 
finansową Gminy Szprotawa, zmniej-
szając kwotę przychodów w 2014 r. o bli-
sko 30 mln zł oraz zmniejszając wielkość 
prognozowanych dochodów ze sprzedaży 
majątku w każdym roku o około 2 mln zł. 

W pięciu spośród jedenastu skontrolowa-
nych gmin wystąpiły w badanym okresie 
zobowiązania, których termin płatności 
minął, a nie uległy one przedawnieniu. 
Tym samym naruszono podstawową zasa-
dę dokonywania wydatków publicznych, 
stanowiącą, że wydatki publiczne powinny 
być dokonywane w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. 

I tak na przykład, na koniec lat 2011, 
2012 i 2013 Gmina Torzym posiadała zo-
bowiązania wymagalne w wysokości od-
powiednio 2208,5 tys. zł, 2313,3 tys. zł 
i 2548,3 tys. zł, przy czym ich udział 
w długu gminy zmniejszał się z 23% 
do 17%. Zobowiązania te powstały w: 
Urzędzie Miejskim, w gminnych jed-
nostkach oświatowych, ośrodku pomocy 
społecznej (OPS) i samorządowym zakła-
dzie budżetowym (Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej – ZGKiM), 
przede wszystkim w związku z nietermi-
nowym: 

 • regulowaniem zobowiązań z tytułu skła-
dek na ubezpieczenie społeczne, ubez-
pieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy: 
Urząd Miejski w Torzymiu uregulował 
zaległości z wymienionych tytułów, sta-
nowiące łącznie 287,9 tys. zł, z opóźnie-
niem wynoszącym do 125 dni; jednostki 
oświatowe 1460 tys. zł – z opóźnieniem 
sięgającym nawet 245 dni, a do końca 
kontroli NIK nadal nie opłaciły kwoty 
553 tys. zł; OPS opłacił zaległości wy-
noszące 92,1 tys. zł z opóźnieniem do 
94 dni; zobowiązania ZGKiM w wyso-
kości 26,4 tys. zł zostały uregulowane 
z opóźnieniem do 37 dni;
 • przekazywaniem równowartości odpi-
sów na Zakładowy Fundusz Świadczeń 
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Socjalnych (ZFŚS) na wyodrębnio-
ny rachunek funduszu14, przy czym 
do czasu zakończenia kontroli NIK 
nadal nie przekazano łącznej kwoty 
odpisów 527,9 tys. zł, w tym dotyczą-
cych Urzędu Miejskiego w Torzymiu 
– 29,5 tys. zł, jednostek oświatowych 
– 465,1 tys. zł i ośrodka pomocy spo-
łecznej – 33,2 tys. zł;
 • uiszczaniem zaliczki na podatek docho-
dowy od osób fizycznych w jednostkach 
oświatowych (73,3 tys. zł), ze zwłoką 
13-14 dni;
 • wypłacaniem wynagrodzeń pracow-
ników Urzędu i wynagrodzeń pracow-
ników jednostek oświatowych – ze 
zwłoką 2-3 dni, nagród jubileuszowych 
z opóźnieniem sięgającym pięciu mie-
sięcy, z umów zleceń z trzymiesięcznym 
opóźnieniem (319,4 tys. zł).
Konsekwencją nieterminowego regulo-

wania zobowiązań była zapłata odsetek za 
zwłokę. Gmina Torzym uiściła 111,2 tys. zł, 
w tym Urząd Miejski – 65,3 tys. zł, a jed-
nostki oświatowe – 36,4 tys. zł.

Realizacja dochodów własnych

W kontrolowanych lubuskich jednostkach 
samorządu terytorialnego, poza Gminą 
Kolsko, udział zrealizowanych docho-
dów własnych, które przesądzają o stop-
niu samodzielności samorządu terytorial-
nego, w dochodach ogółem wykazywał 

tendencję wzrostową: w 2012 r. wyniósł 
47%, w 2013 r. – 48,2%, a w 2014 r. – 49,5% 
dochodów wykonanych. Stwierdzono 
jednak, że ich wysokość byłaby wyższa, 
gdyby gminy wykazywały większą ak-
tywność w ich pozyskiwaniu, a udziela-
jąc ulg w podatkach lokalnych zachowały 
należytą staranność w analizowaniu sy-
tuacji finansowej dłużników. W sześciu 
gminach (Nowa Sól, Szprotawa, Lubsko, 
Kolsko, Bojadła i Zbąszynek) stwierdzono 
bowiem niepodejmowanie lub opieszałe 
podejmowanie czynności zmierzających 
do wyegzekwowania zobowiązań podat-
kowych. Przykładowo, Urząd Gminy 
w Nowej Soli na zaległości w łącznej kwo-
cie 1 100 291,58 zł15 nieterminowo kie-
rował upomnienia i z opóźnieniem wy-
noszącym od 2 do 17 miesięcy wystawił 
tytuły wykonawcze. W Urzędzie Miejskim 
Lubsko, z uwagi na niepodejmowanie czyn-
ności zmierzających do wyegzekwowania 
zaległości z tytułu podatku od nierucho-
mości, dopuszczono w 2014 r. i 2015 r. do 
przedawnienia zaległości w łącznej kwocie 
234 359 zł16. Stwierdzono także przypad-
ki niewystępowania z zapytaniem o stan 
egzekucji w zakresie zaległości objętych 
wystawionymi tytułami, pomimo istnie-
nia przesłanek do podjęcia takich czynno-
ści, wynikających z przepisu § 8 rozporzą-
dzenia Ministra Finansów z 22 listopada 
2001 r. w sprawie wykonania niektórych 

14 Zobowiązania wymagalne na koniec 2011 r., 2012 r. i 2013 r. wyniosły łącznie 1 111 260,38 zł. W ZGKiM 
wykazano zaległości wymagalne w badanych latach wobec ZFŚS: 10 413,40 zł; 10 080,00 zł; 6460,13 zł, 
dotyczące spłacanych przez pracowników rat pożyczek z ZFŚS nieprzekazanych przez ZGKiM na konto 
funduszu.

15 Na dzień 31.12.2012 r.
16 Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości za 2008 r. w wysokości 104 844 zł przedawniła się w dniu 

1.01.2014 r. oraz za 2009 r. w wysokości 129 515 zł przedawniła się w dniu 1.01.2015 r.
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przepisów ustawy o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji17. 

W pięciu gminach (Bojadła, Nowa Sól, 
Szprotawa, Torzym, Zbąszynek) niepra-
widłowo udzielono ulg w spłacie zobo-
wiązań podatkowych. Zaniechano ciążą-
cego na organie podatkowym obowiązku 
podjęcia wszelkich niezbędnych działań 
w celu dokładnego wyjaśnienia stanu fak-
tycznego (art. 122 i art. 187 § 1 ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa)18. Przykładowo:

 • Gmina Torzym umorzyła przedsiębiorcy 
zaległość w podatku od nieruchomości 
w kwocie ponad 51 tys. zł między in-
nymi na podstawie wniosku podatnika, 
w którym poinformował o zatrudnieniu 
około 50 nowych pracowników. Infor-
macji tej nie zweryfikowano. Ponadto 
dostarczone po wezwaniach wymagane 
dokumenty były niekompletne, a zatem 
wniosek, stosownie do art. 169 § 1 Ordy-
nacji podatkowej, powinien być pozo-
stawiony bez rozpatrzenia. 
 • W Gminie Zbąszynek stwierdzono 
trzy przypadki, na łączną kwotę pra-
wie 391 tys. zł, a w Gminie Szprota-
wa – dwa na łączną kwotę prawie 
161 tys. zł, udzielenia ulgi w zapłacie 
podatku od nieruchomości z narusze-
niem przepisów określających między 
innymi sposób udzielania pomocy de 
minimis. Decyzje oparto na niepełnym 

materiale dowodowym, gdyż podatnicy 
nie przedłożyli wymaganych informacji 
w sposób określony przepisami rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 29 marca 
2010 r. w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubie-
gający się o pomoc de minimis19.

Rzetelność informowania  
o stanie finansów publicznych

W każdym z kontrolowanych samorządów 
wystąpiły błędy dotyczące prezentacji da-
nych o zadłużeniu bądź kosztach obsługi 
długu. W pięciu urzędach gmin nierze-
telnie sporządzono sprawozdania: o sta-
nie zobowiązań według tytułów dłużnych 
oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z), uzupeł-
niające o stanie zobowiązań według tytu-
łów dłużnych (Rb-UZ) oraz o nadwyżce/ 
deficycie jednostki samorządu terytorial-
nego (Rb-NDS), co stanowiło naruszenie 
obowiązku sporządzania sprawozdań rze-
telnie i prawidłowo pod względem me-
rytorycznym, wyrażonego odpowiednio 
w § 10 ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finanso-
wych20 oraz w § 9 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Finansów w sprawie sprawoz-
dawczości budżetowej21:

 • Gmina Bojadła nie wykazała w sprawoz-
daniu Rb-NDS oraz w sprawozdaniu 

17 Dz. U. nr 137, poz. 1541, ze zm., uchylone z dniem 22.05.2014 r.
18 Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.
19 Dz. U. nr 53, poz. 311, ze zm.
20 Dz. U. z 2014 r. poz. 1773.
21 Rozporządzenie z 3.02.2010 r. (Dz. U. nr 20, poz. 103). Obecnie obowiązuje rozporządzenia Ministra Finan-

sów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119, ze zm.).
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Rb-Z za 2014 r. przychodów i długu 
na realizację programów i projektów 
z udziałem środków unijnych. Z doku-
mentów dotyczących wyemitowanych 
w 2014 r. obligacji komunalnych wynika, 
że zostały one wypuszczone w celu sfi-
nansowania planowanego deficytu bu-
dżetu związanego z budową kanalizacji 
w kwocie 5,8 mln zł, w tym wyprzedzają-
cego finansowania działań realizowanych 
ze środków pochodzących z budżetu  
Unii Europejskiej w kwocie 2,2 mln zł. 
Faktycznie na ten cel zaciągnięto zobo-
wiązania w wysokości 2081 tys. zł.
 • W sprawozdaniach Rb-Z sporządzo-
nych przez gminy: Torzym, Szprotawa 
i Lubsko w zakresie danych o kredytach 
i pożyczkach JST na realizację progra-
mów i projektów z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE wykazano 
nierzetelne dane o wyłączeniach z limitu 
zadłużenia. W sprawozdaniach za lata 
2011, 2012 i 2013 dotyczących Gminy 
Torzym zawyżono przedmiotowe wy-
łączenia o 10 071,6 tys. zł, natomiast 
w sprawozdaniach Gminy Szprotawa 
za 2012 r. i 2013 r. w zakresie współ-
finansowania – o kwotę 1889,9 tys. zł. 
W sprawozdaniach Gminy Lubsko za-
niżono wyłączenia o 507,3 tys. zł.
 • W sprawozdaniu Rb-NDS Gminy Szpro-
tawa za 2012 r. nie wykazano przycho-
dów na realizację programów i projektów 
realizowanych z udziałem środków unij-
nych, podczas gdy gmina wyemitowała 
obligacje z przeznaczeniem na ten cel 
w wysokości 915,8 tys. zł (na zadania pn. 
„Kompleksowe rozwiązanie gospodarki 
wodno-ściekowej dla aglomeracji Szpro-
tawa” i „Przebudowa targowiska miej-
skiego w Szprotawie”). W sprawozdaniu 

wykazano też wykup obligacji samorzą-
dowych na powyższy cel w wysokości 
4,3 mln zł, podczas gdy w 2012 r. nie do-
konywano rozchodów w tym zakresie. 
 • Trzy gminy nieprawidłowo zaprezento-
wały w sprawozdaniach Rb-UZ struk-
turę terminową zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów oraz wyemito-
wanych papierów wartościowych we-
dług pierwotnego terminu zapadalności 
bądź według pozostałego terminu zapa-
dalności. Kwoty błędnie wykazanych 
danych w sprawozdaniach wynosiły: 
w Gminie Szprotawa 57,2 mln zł (na 
koniec lat 2011, 2012 i 2013), Gminie 
Bojadła – 4,9 mln zł (na koniec 2013 r. 
i 2014 r.), a Gminie Lubsko – 5,2 mln zł 
(na koniec 2013 r.).
 • W sprawozdaniu Rb-Z Gminy Witnica 
nie wykazano zobowiązań JST z tytułu 
rozłożonej na raty ceny sprzedaży nie-
ruchomości.
Jako przyczyny nieprawidłowości wska-

zywano błędy rachunkowe, przeoczenie 
bądź błędną interpretację instrukcji spo-
rządzania sprawozdań. 

Nieprawidłowości wystąpiły również 
w sprawozdaniach finansowych. Trzy spo-
śród kontrolowanych jednostek (gminy: 
Szprotawa, Bojadła, Lubsko) w bilansie 
z wykonania budżetu JST nieprawidłowo 
sklasyfikowały zobowiązania finansowe; 
ujęły je jako krótkoterminowe, pomimo że 
zobowiązania te miały charakter długoter-
minowy. Taki sposób prezentacji jest nie-
zgodny z art. 40 ufp i rozdziałem 5 roz-
porządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 
2010 r. w sprawie szczególnych zasad ra-
chunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, 
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samorządowych zakładów budżeto-
wych, państwowych funduszy celowych 
oraz państwowych jednostek budżeto-
wych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej22 w zw. z art. 3 
ust. 1 pkt 22 ustawy z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości23. Na przykład, w bilan-
sie Gminy Szprotawa sporządzonym na 
31 grudnia 2011 r. i 31 grudnia 2012 r. 
nieprawidłowo wykazano zobowiązania 
finansowe gminy jako długoterminowe, 
podczas gdy faktycznie miały one charak-
ter krótkoterminowy (podlegały spłacie 
w terminie do 12 miesięcy). Dotyczyło 
to odpowiednio: 2,9 mln zł i 3,6 mln zł. 
Przyczyną nieprawidłowości była błędna 
interpretacja przepisów prawa przez służ-
by księgowe urzędów.

Cztery gminy nieprawidłowo klasyfi-
kowały wydatki stanowiące prowizje od 
zaciąganych kredytów i pożyczek, zaniżając 
koszty obsługi długu podlegające monito-
rowaniu w ramach wskaźników zadłużenia: 

 • Wydatki Gminy Lubsko związane z ob-
sługą długu w zakresie prowizji od udzie-
lonych kredytów lub pożyczek, za podpi-
sanie aneksu i zmiany harmonogramów 
spłat, wynoszące w 2013 r. 66,5 tys. zł, 
a w 2014 r. – 75,1 tys. zł zostały wyka-
zane nieprawidłowo. Prowizje te ujęto 
jako wydatek związany z administracją 
publiczną (w rozdziale 75023 – „Urzę-
dy gmin”), zamiast w rozdziale 75702 
– „Obsługa papierów wartościowych, 
kredytów i pożyczek JST”.

 • Podobnie Urząd Miejski w Zbąszyn-
ku klasyfikował w ewidencji księgowej 
i sprawozdaniach budżetowych prowi-
zje od kredytów i pożyczek w łącznej 
wysokości 38,8 tys. zł. 
 • W kosztach obsługi długu Gminy Bojadła 
nie ujęto wydatku na prowizję wynikają-
cą z zawartej z bankiem umowy obsługi 
emisji obligacji komunalnych w 2013 r., 
wynoszącą 10,5 tys. zł, a Gminy Witnica 
– prowizji od kredytu w kwocie 6 tys. zł.
Nieprawidłowości były spowodowane 

niewłaściwą interpretacją przepisów doty-
czących klasyfikacji rodzajowej wydatków. 

Ustalono również, że gminy nie nalicza-
ły i nie ewidencjonowały w księgach ra-
chunkowych niewymagalnych odsetek od 
zobowiązań stanowiących wydatki przy-
szłych okresów, co było naruszeniem art. 4 
ust. 2 ustawy o rachunkowości w związku 
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w spra-
wie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego, jednostek budżetowych, samorządo-
wych zakładów budżetowych, państwo-
wych funduszy celowych oraz państwo-
wych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej24. Na przykład w ewidencji bu-
dżetu Gminy Lubsko nie wykazano od-
setek stanowiących wydatki przyszłych 
okresów w wysokości 40,5 mln zł25. 
Przyczynami nieprawidłowości były: 

22 Dz. U. z 2013 r. poz. 289, ze zm.
23 Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.
24 Dz. U. z 2013 r. poz. 289, ze zm.
25 Na koniec 2013 r. – 22 320 000 zł, a na koniec 2014 r. – 18 230 000 zł.
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niezaktualizowanie zasad (polityki) ra-
chunkowości gminy, niewłaściwa inter-
pretacja przepisów prawa bądź przeocze-
nie przez służby księgowe obowiązku na-
liczenia i ewidencjonowania w księgach 
rachunkowych niewymagalnych odsetek 
od kredytów i pożyczek stanowiących wy-
datki przyszłych okresów. 

Kontrola NIK potwierdziła zasadność 
wprowadzenia przez ustawodawcę z po-
czątkiem 2016 r. zmian w przepisach 
prawa. Obowiązek zapłaty przez gminę 
podatku od nieruchomości stanowiących 
mienie komunalne nie przynosił żadnej 
korzyści ekonomicznej dla samorządu. Na 
podstawie art. 1 ustawy z 23 lipca 2015 r. 
o zmianie ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych26, z podatku od nieruchomości 
zwolniono grunty i budynki lub ich części, 
stanowiące własność gminy, z wyjątkiem 
zajętych na działalność gospodarczą lub bę-
dących w posiadaniu innych niż gmina 
jednostek sektora finansów publicznych 
oraz pozostałych podmiotów.

Wnioski
Kontrola przeprowadzona przez De-
legaturę NIK w Zielonej Górze przynio-
sła pozytywne efekty już podczas trwania 
badań. Dokonano bowiem korekt spra-
wozdań, podjęto działania zmierzające do 
wyegzekwowania zaległości, skorygowano 
zapisy w księgach rachunkowych dotyczą-
cych zaległości przedawnionych oraz zapro-
wadzono ewidencję pozabilansową weksli 
in blanco. W wystąpieniach pokontrol-
nych sformułowano łącznie 46 wniosków 

pokontrolnych, które w całości zostały zre-
alizowane. Takie efekty cieszą, niepokoi 
jednak skala ujawnionych nieprawidłowo-
ści w działalności finansowej lubuskich 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Prawie połowa z ogółu kontrolowanych 
gmin nie była zdolna do terminowej spłaty 
zobowiązań. Tymczasem stanowi to jeden 
z elementów oceny finansowej nie tylko 
przedsiębiorstw, ale także organizacji pu-
blicznych i może odstraszać potencjalnych 
inwestorów. 

Niepokoić powinno również nieprawi-
dłowe finansowanie przez większość ba-
danych gmin deficytu budżetu, jak też za-
wyżanie prognoz dochodów budżeto-
wych w celu spełnienia obowiązującego 
od 1 stycznia 2014 r. indywidualnego 
wskaźnika zadłużenia. Za naganne na-
leży uznać dopuszczenie do przedawnie-
nia należności, jak i realizację inwestycji 
kosztem nieterminowego regulowania 
wynagrodzeń pracowników, podatków, 
składek na ubezpieczenia społeczne, zdro-
wotne czy Fundusz Pracy. Negatywnie 
należy ocenić nierzetelne wywiązywa-
nie się gmin z obowiązków sprawozdaw-
czych. Nieprawidłowe działanie w tym za-
kresie nie tylko utrudnia kompleksową 
analizę kondycji finansowej państwa, 
ale także może wpłynąć destrukcyjnie 
na poziom zaufania publicznego, pojmo-
wanego jako zdolność interesariuszy do 
współdziałania. 

Stwierdzone nieprawidłowości w za-
rządzaniu finansami lokalnymi wska-
zują na nieskuteczność funkcjonowania 

26 Dz. U. z 2015 r. poz. 1283.
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kontroli zarządczej w badanych jednost-
kach. Nie osiągnęła ona bowiem celów 
określonych w art. 68 ust. 2 ufp, na przy-
kład zapewnienia zgodności działalności 
z przepisami prawa oraz wiarygodności 
sprawozdań. Rodzi to kolejne pytania, na 
które w przyszłości należy poszukać od-
powiedzi w następstwie badań kontrol-
nych: jak funkcjonował audyt wewnętrzny 
oraz jakie były skutki niewłaściwego za-
rządzania finansami lokalnymi z punktu 
widzenia realizacji polityki społecznej.

Badania kontrolne stanowiły asumpt 
do sformułowania przez Najwyższą Izbę 
Kontroli uwagi o potrzebie podjęcia dysku-
sji na temat możliwości krótkoterminowe-
go korzystania przez jednostki samorządu 
terytorialnego ze środków zgromadzonych 

na rachunkach depozytów. Ewentualnemu 
wprowadzeniu instrumentów ułatwiają-
cych zarządzanie płynnością w samo-
rządzie terytorialnym powinno jednak 
towarzyszyć wdrożenie mechanizmów 
gwarantujących bezpieczeństwo zwrotu 
tych środków na rachunek depozytów, 
a także ochronę własności prywatnej, 
w sposób zapewniający zgodność pro-
ponowanych rozwiązań z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej.

dr hab. ZBYSŁAW DOBROWOLSKI,
dyrektor Delegatury NIK  
w Zielonej Górze,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Słowa kluczowe: dług publiczny, deficyt finansów publicznych, redukcja zadłużenia, rok  
budżetowy, zarządzanie finansami lokalnymi

Key words: public debt, the deficit of public finances, the financial management of local  
government, indebtedness reduction, budget year, budget incomes
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W Światowym Rejestrze Zapór, prowa-
dzonym przez Międzynarodową Komisję 
Wielkich Zapór1, Polska z 69 wielkimi za-
porami plasuje się na 16 miejscu wśród 
35 krajów europejskich pod względem 
liczby posiadanych wielkich zapór. W czo-
łówce europejskiej na liście znalazły się: 
Hiszpania – 1267 zapór, Francja – 597, Wło-
chy – 549 i Wielka Brytania – 517. Polskę 
wyprzedzają między innymi Rumunia, 
Bułgaria i Czechy.

Do budowli hydrotechnicznych piętrzą-
cych należą: 

 • zapory wielofunkcyjne – betonowe 
lub ziemne budowle przegradzające 

dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody 
i utworzenia zbiornika; 
 • jazy – budowle wznoszone w poprzek 
rzeki lub kanału, służące do niezbyt 
wysokiego spiętrzenia wody, głównie 
w celu utrzymania stałego poziomu rzeki 
dla żeglugi; 
 • śluzy – budowle wznoszone na kana-
łach żeglownych, rzekach i pomiędzy 
jeziorami, w celu umożliwienia jednost-
kom pływającym pokonywania różnic 
poziomu wody; 
 • stopnie wodne – pionowe uskoki dna 
rzeki, których zadaniem jest podnie-
sienie poziomu wody w celu poprawy 

Nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpieczeństwa

Wodne budowle piętrzące

ALICJA GRUSZECKA

W XX wieku powstało w Polsce kilkadziesiąt wielkich zapór, których budowa miała 
na celu zapewnienie ochrony przed powodzią, pozyskanie energii oraz zaopatrzenie 
ludności w wodę. Ochronę budowli piętrzących przed uszkodzeniami realizuje się 
przez  stałą obserwację ich  pracy, kontrolę i  ocenę stanu technicznego oraz  podej-
mowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania tych budowli. 
Badania kontrolne wykazały, że nadzór nad stanem technicznym i stanem bezpie-
czeństwa wodnych budowli piętrzących nie funkcjonował właściwie.

1 Międzynarodowa Komisja Wielkich Zapór (ICOLD), powołana w 1928 r., zrzesza 85 krajów. Jej celem 
jest doskonalenie wiedzy technicznej w dziedzinie planowania, projektowania, budowy i eksploatacji za-
pór oraz związanych z nimi budowli. Na kongresach i sympozjach, a także w pracach specjalnych komite-
tów technicznych, Komisja gromadzi informacje i analizuje problemy związane z aspektami technicznymi, 
ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi budowy zapór, ze szczególnym uwzględnieniem problemów 
bezpieczeństwa budowli i ochrony środowiska.
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lub utrzymania warunków dla śródlą-
dowej żeglugi, umożliwienie produkcji 
energii i rekreacji, a także stabilizacja 
poziomu dna i poziomu wody, zaburzo-
nych regulacją rzek i budową zbiorników 
wodnych.
W Polsce funkcjonuje ponad 3500 bu-

dowli stale piętrzących wodę, w tym 327 
zapór, 2284 jazy, 130 śluz żeglugowych 
oraz 383 elektrownie wodne. Obiekty te 
pracują w zmiennych warunkach hydro-
logicznych i meteorologicznych i są stale 
narażone na takie zjawiska, jak: wyłado-
wania atmosferyczne, intensywne opady 
atmosferyczne, osuwiska ziemi, lodowa-
cenie wody oraz powodzie. Wraz z czasem 
eksploatacji wzrasta podatność wodnych 
budowli piętrzących na uszkodzenia stwa-
rzające zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia i środo-
wiska. Dotyczy to około 30% polskich 
budowli piętrzących wodę, pracujących 
ponad 50 lat. Tak długi okres eksploatacji, 
według oceny ICOLD, skutkuje zwiększo-
ną liczbą uszkodzeń i wzrostem prawdo-
podobieństwa wystąpienia awarii.

Kontrola Nadzór nad stanem technicz-
nym i stanem bezpieczeństwa wodnych bu-
dowli piętrzących2 została prze prowadzona 
z inicjatywy własnej NIK, w związku 
z ustaleniami kontroli z 2011 roku Wykony-
wanie wybranych obowiązków ustawo-
wych przez Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów 

regionalnych zarządów gospodarki wod-
nej (nr P/11/109). Stwierdzono, między 
innymi, nieprzeprowadzanie wszystkich 
obowiązkowych kontroli stanu technicz-
nego i przydatności do użytkowania bu-
dowli hydrotechnicznych, niepełną reali-
zację zaleceń z tych kontroli, wynikającą 
głównie z niedoboru środków finanso-
wych, a także znaczący wzrost (z 30 do 
41) liczby budowli mogących zagrażać bez-
pieczeństwu.

Podjęcie niniejszej kontroli uzasadniały 
również doniesienia prasowe o niezado-
walającym stanie technicznym budowli 
piętrzących wodę w Polsce i ryzyku awarii 
niektórych z tych budowli, o braku spój-
nego systemu technicznej kontroli zapór, 
rozproszeniu instytucji kontrolujących stan 
techniczny zapór i oceniających bezpie-
czeństwo tych budowli.

Jako cel kontroli założono dokonanie 
oceny działań podejmowanych przez or-
gany administracji państwowej w ramach 
systemu technicznej kontroli wodnych bu-
dowli piętrzących I i II klasy ważności3, 
zarządzanych przez regionalne zarządy go-
spodarki wodnej, w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa funkcjonowania tych budowli.

Kontrolę przeprowadzono we wszyst-
kich sześciu regionalnych zarządach gospo-
darki wodnej zarządzających wodnymi bu-
dowlami piętrzącymi I i II klasy ważności, 
stanowiącymi własność Skarbu Państwa, 
w Instytucie Meteorologii i Gospodarki 

2 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Nadzór� nad� stanem� technicznym�
i�stanem�bezpieczeństwa�wodnych�budowli�piętrzących, nr ewid. 174/2015/P/15/051/KSI, NIK, luty 2016 r.

3 Budowle hydrotechniczne zalicza się do jednej z czterech klas ważności I, II, III, IV. Najwyższą klasą waż-
ności jest klasa I. Klasyfikacji tych budowli dokonuje się na podstawie wskaźników i informacji określonych 
w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 579).
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Wodnej (dalej IMGW) pełniącym pań-
stwową służbę do spraw bezpieczeństwa 
budowli piętrzących oraz w Krajowym 
Zarządzie Gospodarki Wodnej (dalej 
KZGW) nadzorującym działalność powyż-
szych jednostek. Ponadto, kontrolę prze-
prowadzono w jednostkach wykonujących 
zadania nadzoru budowlanego, między 
innymi nad budowlami hydrotechniczny-
mi, to jest w Głównym Urzędzie Nadzoru 
Budowlanego (dalej GUNB) i w sześciu 
wojewódzkich inspektoratach nadzoru 
budowlanego (dalej winb), działających na 
terenie województw z największą liczbą 
wodnych budowli piętrzących. Badaniami 
objęto lata 2013-2014.

Zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo 
wodne4 i ustawy - Prawo budowlane5, kie-
rujący kontrolowanymi jednostkami za-
pewnili wykonanie, stosownie do kompe-
tencji, okresowych kontroli stanu tech-
nicznego i przydatności do użytkowania 
przedmiotowych budowli piętrzących 
wodę, kontroli bezpiecznego ich użytko-
wania oraz przeprowadzenie badań i po-
miarów pozwalających na opracowanie 
oceny stanu technicznego i stanu bezpie-
czeństwa tych budowli.

Kontrole okresowe oraz badania 
i pomiary budowli piętrzących wodę
Dyrektorzy sześciu skontrolowanych przez 
NIK regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej (dalej rzgw), stosownie do dys-
pozycji art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
– Prawo budowlane, zapewnili poddanie 

wszystkich 94 wodnych budowli piętrzą-
cych I i II klasy ważności, będących wła-
snością Skarbu Państwa i zarządzanych 
przez rzgw, okresowym kontrolom, wyko-
nywanym co najmniej raz w roku i raz na 
pięć lat, polegającym na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności do użytkowa-
nia tych budowli, a także estetyki budowli 
i ich otoczenia. W latach 2013-2014 prze-
prowadzono 267 takich kontroli.

Kontrole okresowe przeprowadzali pra-
cownicy rzgw posiadający uprawnienia 
budowlane w specjalności hydrotechnicz-
nej, wymagane art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy 
- Prawo budowlane. Jedynie w RZGW 
we Wrocławiu, z powodu braku pracow-
ników uprawnionych do przeprowadze-
nia takich kontroli, wykonanie kontro-
li w 2013 r. zlecono osobom trzecim, 
posiadającym stosowne uprawnienia. 
Kontrola NIK w RZGW we Wrocławiu 
ujawniła niepełne wykonanie zleconych 
kontroli okresowych trzech zbiorników 
wodnych i jednego jazu, a także dokona-
nie podziału zamówienia na przeprowa-
dzenie tych kontroli, o łącznej wartości 
187,9 tys. zł, na cztery umowy odrębne 
dla każdej z kontrolowanych budowli, co 
było niezgodne z art. 32 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo za-
mówień publicznych6.

Do uczestnictwa w kontrolach regional-
nych zarządów gospodarki wodnej zapra-
szani byli między innymi przedstawicie-
le: Krajowego Zarządu Gospodarki Wod-
nej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki  

4 Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - Dz. U. z 2015 r. poz. 469.
5 Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.
6 Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.
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Wodnej – Państwowego Instytutu Badaw-
czego, wojewódzkich inspektoratów nad-
zoru budowlanego, właściwych miejsco-
wo jednostek samorządu terytorialnego, 
wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego urzędów wojewódzkich 
oraz użytkowników tych obiektów.

Ze wszystkich kontroli sporządzano pro-
tokoły, w których przedstawiano oceny 
stanu technicznego i stanu bezpieczeń-
stwa obiektów i tworzących je budowli, 
zamieszczano zalecenia wykonania zadań 
mających na celu usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości i zaniedbań oraz doko-
nywano oceny stanu realizacji zaleceń z po-
przednich kontroli.

W protokołach z kontroli nie zawsze 
określano terminy realizacji wydanych 
zaleceń, mając na względzie, że możli-
wość ich wykonania będzie uzależniona 
od wysokości środków finansowych przy-
znanych rzgw z budżetu państwa i pozy-
skanych z innych źródeł. 

Zdaniem NIK, nieokreślenie w pro-
tokole terminu realizacji zaleceń pokon-
trolnych, w szczególności dotyczących 
remontów, napraw i konserwacji istot-
nych dla bezpieczeństwa funkcjonowa-
nia budowli piętrzącej wodę, oznaczało 
brak wskazania pilności wykonania zale-
canych prac, co miało znaczenie dla rze-
telnego planowania zadań oraz ustalania 
potrzeb finansowych.

Budowle piętrzące wodę I i II klasy waż-
ności, będące własnością Skarbu Państwa 
i zarządzane przez rzgw, poza kontrola-
mi okresowymi, poddawane były spe-
cjalistycznym badaniom i pomiarom po-
zwalającym na dokonanie ocen ich stanu 
technicznego i stanu bezpieczeństwa, wy-
konywanym przez państwową służbę do 

spraw bezpieczeństwa budowli piętrzą-
cych - IMGW.

W strukturze organizacyjnej IMGW 
utworzono Ośrodek Technicznej Kontroli 
Zapór (dalej IMGW-OTKZ), do którego 
zadań należało między innymi przeprowa-
dzanie badań i pomiarów przedmiotowych 
budowli, a także innych budowli, wskaza-
nych przez prezesa KZGW, które z uwagi 
na zły stan techniczny zagrażają lub mogą 
zagrażać bezpieczeństwu.

W 2013 r. i 2014 r. pracownicy IMGW-OTKZ  
przeprowadzili badania i pomiary 117 bu-
dowli, w tym 31 budowli I klasy i 86 bu-
dowli II klasy ważności będących wła-
snością Skarbu Państwa i zarządzanych 
przez rzgw, wchodzących w skład 53 obiek-
tów piętrzących wodę.

Badania i pomiary obejmowały m.in. wy-
znaczenie i pomiary przemieszczeń po-
ziomych i pionowych budowli piętrzą-
cych, weryfikację wyników pomiarów 
przemieszczeń wykonanych przez geo-
dezyjne jednostki specjalistyczne i służ-
by eksploatacyjne, pomiary rozpoznaw-
cze (sondażowe) zjawisk filtracji, badania 
stanów zagęszczeń nasypów gruntowych 
oraz parametrów fizykomechanicznych 
materiałów korpusów zapór i ich podłoża 
oraz testowanie i weryfikację aparatury 
kontrolno-pomiarowej. Ponadto, dla po-
trzeb ocen stanu technicznego wykony-
wano badania specjalistyczne zjawisk fil-
tracyjnych, agresywności wody, badania 
podwodne i batymetryczne, badania zja-
wisk abrazji oraz oceny stanu zamknięć 
upustowych budowli.

Powyższe badania i pomiary przepro-
wadzano zgodnie z Wytycznymi kon-
troli bezpieczeństwa budowli piętrzących 
wodę, zwanymi dalej „Wytycznymi”, 
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opracowanymi w  IMGW w  2008  r. 
W Wytycznych określono zasady wyko-
nywania kontroli przemieszczeń, prowa-
dzenia oględzin, zakresu i metody pomia-
rów kontrolnych dla potrzeb ocen stanu 
technicznego budowli piętrzących, pro-
wadzenia analizy i interpretacji wyników 
obserwacji i pomiarów, a także zasady do-
konywania ocen stanu technicznego i stanu 
bezpieczeństwa budowli piętrzących. 
Według wyjaśnień uzyskanych w IMGW, 
Wytyczne zostały udostępnione admini-
stratorom i właścicielom budowli piętrzą-
cych i były stosowane w środowisku hy-
drotechnicznym.

Kontrola NIK wykazała, że Wytyczne 
nie miały umocowania prawnego, tzn. 
nie zostały zatwierdzone przez dyrekto-
ra IMGW ani przez organ nadzorujący 
IMGW - Ministra Środowiska. W 2014 r. 
w  IMGW opracowano aktualizację 
Wytycznych. W czasie kontroli NIK do-
kument ten był recenzowany przez eks-
pertów budownictwa wodnego. Dyrektor 
IMGW wyjaśnił, że po zakończeniu prac 
nad Wytycznymi podejmie działania 
w celu ich zatwierdzenia przez Ministra 
Środowiska.

Wyniki badań i pomiarów obiektów i bu-
dowli piętrzących wodę, przeprowadzo-
nych przez pracowników IMGW-OTKZ, 
przedstawiane były prezesowi KZGW 
w okresowych raportach.

W latach 2013-2014, w wyniku okre-
sowych kontroli budowli stale piętrzą-
cych wodę I i II klasy, będących wła-
snością Skarbu Państwa i zarządzanych 
przez rzgw, przeprowadzonych przez pra-
cowników rzgw i na zlecenie przez osoby 
trzecie oraz wyników badań i pomiarów 
stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa 

wodnych budowli piętrzących, wykona-
nych przez pracowników IMGW-OTKZ, 
sformułowano 489 zaleceń dotyczących 
48 obiektów piętrzących wodę. Zalecenia 
dotyczyły głównie: wykonania remontów, 
napraw i konserwacji obiektów oraz ich po-
szczególnych elementów (312 zaleceń), re-
montów i rozbudowy sieci pomiarowych 
obiektów (50 zaleceń), monitoringu obiek-
tów (37 zaleceń), wykonania dokumen-
tacji projektowej prac przewidywanych 
do realizacji (26 zaleceń) oraz wykonania 
inwentaryzacji, badań, pomiarów i analiz 
(26 zaleceń). 

Według stanu na koniec 2014 r., 152 zale-
cenia zostały wykonane, 44 były w trakcie 
realizacji, a 293 zalecenia (prawie 60%) 
pozostały niewykonane.

Niewykonane zalecenia dotyczyły mię-
dzy innymi budowli określonych w ra-
portach IMGW jako mogących zagra-
żać bezpieczeństwu, tj. Śluzy Czersko 
Polskie (RZGW w Gdańsku), zapory 
oraz jazu – Przewał Kłodnicki, wcho-
dzących w skład obiektu Dzierżno Duże 
(RZGW w Gliwicach), zapory zbiornika 
Wisła Czarne (RZGW w Gliwicach), za-
pory oraz budowli upustowej Zbiornika 
Chańcza (RZGW w Krakowie), zapór na 
zbiornikach wodnych Kozielno, Sosnówka 
i Topola (RZGW we Wrocławiu), a obej-
mowały na przykład wykonanie umocnień, 
uszczelnień, drenaży, systemu sterowania 
i monitoringu pracy zapory, zabezpieczeń 
antykorozyjnych, przebudowy zasuw, na-
prawy piezometrów.

Jak wynika z kontroli w KZGW i rzgw, 
występowanie opóźnień lub niewykony-
wanie zaleceń pokontrolnych spowodo-
wane było m.in. późnym zatwierdzaniem 
przez prezesa KZGW planów działalności 
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dyrektorów rzgw, skutkującym skróceniem 
o ponad 50% czasu pozostałego na realiza-
cję zaplanowanych działań, a także niewy-
starczającą w stosunku do potrzeb wysoko-
ścią środków finansowych na utrzymanie 
wód i urządzeń wodnych. 

Zdaniem NIK, niewykonywanie zaleceń 
pokontrolnych, w szczególności dotyczą-
cych budowli mogących zagrażać bezpie-
czeństwu, powodowało wzrost ryzyka awa-
rii budowli lub ich urządzeń i tym samym 
zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mie-
nia. NIK zwraca również uwagę, że prze-
wlekłe wykonywanie zaleceń pokontrol-
nych skutkowało pogłębianiem się wad 
budowli i wzrostem kosztów wykonania 
prac naprawczych.

Kontrole utrzymania  
budowli piętrzących wodę
Organy nadzoru budowlanego, objęte kon-
trolą NIK, przeprowadziły kontrole utrzy-
mania 27 wodnych budowli piętrzących 
I i II klasy, będących własnością Skarbu 
Państwa i zarządzanych przez rzgw. 

Przy typowaniu obiektów do kontroli 
jako kryterium przyjęto: klasę ważności 
budowli, rozbieżność informacji o klasie 
ważności budowli, brak informacji o prze-
prowadzonych okresowych kontrolach, 
posiadanie uprawnień przez osoby doko-
nujące okresowych kontroli.

W  latach 2013-2014 inspektorzy 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
skontrolowali utrzymanie 32 obiektów 
piętrzących wodę, po 16 w każdym roku, 
w tym dwóch obiektów I klasy ważno-
ści i dwóch obiektów II klasy ważności. 
Przedmiotem kontroli było Zapewnienie 
przez właściciela lub zarządcę bezpiecznego 
użytkowania obiektów hydrotechnicznych. 

Kontrole przeprowadzili pracownicy 
GUNB posiadający wykształcenie i do-
świadczenie w dziedzinie budownictwo 
hydrotechniczne oraz upoważnienia do 
przeprowadzania kontroli i nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego.

Na podstawie wyników kontroli spo-
rządzano informacje pt. Analiza wyni-
ków kontroli utrzymania obiektów hy-
drotechnicznych przeprowadzonych przez  
GUNB w (…). W dokumentach tych po-
dawano między innymi temat i zakres kon-
troli oraz podsumowanie wyników kontroli 
i wnioski końcowe.

Natomiast inspektorzy siedmiu skontro-
lowanych winb (w Bydgoszczy, Katowicach, 
Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie 
i Wrocławiu) w badanym okresie poddali 
kontrolom utrzymanie siedmiu budowli 
I klasy ważności oraz 16 budowli II klasy 
ważności, obejmując tymi kontrolami nie-
całe 26% spośród 89 budowli I i II klasy, 
stanowiących własność Skarbu Państwa 
i zarządzanych przez rzgw, funkcjonują-
cych na terenie działania winb.

Obiekty do kontroli przyjmowano na 
podstawie ich stanu technicznego, wykazy-
wanego corocznie przez zarządców lub wła-
ścicieli tych obiektów w protokołach z kon-
troli okresowych i własnej znajomości 
obiektów hydrotechnicznych znajdujących 
się na terenie województwa. Wskazaniem 
do kontroli był też brak protokołów z kon-
troli okresowych od zarządców, informacje 
z innych źródeł o niezadowalającym stanie 
technicznym obiektu, a także znaczenie 
obiektu dla ochrony przeciwpowodziowej. 
Nie planowano kontroli obiektów hydro-
technicznych w dobrym stanie technicz-
nym i niezagrażających bezpieczeństwu 
ludzi i mienia. Kontrole przeprowadzali 
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inspektorzy winb posiadający uprawnienia 
budowlane. Zgodnie z art. 81 ust. 4 ustawy 
- Prawo budowlane, czynności kontrolne 
dokumentowali w protokołach kontroli.

W trakcie przeprowadzanych kontroli 
inspektorzy winb zwracali uwagę na ter-
minowość wykonywania przez właścicieli 
lub zarządców budowli piętrzących rocz-
nych oraz pięcioletnich kontroli okreso-
wych, na ustalenia tych kontroli, stan reali-
zacji zaleceń pokontrolnych oraz na upraw-
nienia osób przeprowadzających kontrole. 
Sprawdzano również dokumenty, o któ-
rych mowa w art. 60 i 64 ustawy - Prawo 
budowlane. Oceniano czy obiekt budow-
lany jest użytkowany zgodnie z przezna-
czeniem i w sposób niezagrażający życiu 
lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpie-
czeństwu mienia oraz czy jego stan tech-
niczny i wygląd nie powoduje oszpecenia 
otoczenia.

Kontrole inspektorów nadzoru bu-
dowlanego wykazały nieprawidłowości 
dotyczące między innymi: niepoddania 
budowli piętrzącej okresowej kontroli, 
niepodjęcia lub niepełnej realizacji zale-
ceń pokontrolnych z wcześniejszych kon-
troli, braku w książkach obiektów wpi-
sów o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, 
a także uszkodzeń elementów kontrolo-
wanych budowli. Niepodjęcie lub niepeł-
na realizacja zaleceń pokontrolnych doty-
czyły takich budowli jak: zapory czołowe 
na zbiornikach Jeziorsko i Mietków, Jazu 
i Śluzy na Stopniu Wodnym Dwory, przy-
czółka i muru oporowego Jazu Farnego, 
Śluzy Czyżkówko, Śluzy Okole.

W wyniku powyższych kontroli sfor-
mułowano 54 zalecenia dotyczące dzie-
więciu zbadanych obiektów. Zalecenia 
dotyczyły głównie wykonania napraw, 

remontów, modernizacji i konserwacji 
obiektów lub ich elementów (46 zaleceń) 
oraz wykonania zaleceń z kontroli okreso-
wych (5 zaleceń). Według stanu na koniec 
2014 r., 24 zalecenia wykonano, 27 było 
w trakcie realizacji. Niezrealizowane zo-
stały trzy zalecenia, dla których nie upły-
nął termin realizacji. O wynikach kon-
troli winb informowały właścicieli lub za-
rządców kontrolowanych budowli, GUNB 
oraz właściwego marszałka województwa, 
wojewodę i zainteresowane organy wyko-
nawcze gmin.

Na podstawie wyników własnych kon-
troli utrzymania budowli stale piętrzą-
cych wodę I i II klasy, będących własnością 
Skarbu Państwa i zarządzanych przez rzgw 
oraz na podstawie protokołów z okreso-
wych kontroli stanu technicznego tych bu-
dowli, przeprowadzonych przez rzgw, 
siedmiu skontrolowanych winb, w latach 
2013-2014 dokonało ocen stanu technicz-
nego i stanu bezpieczeństwa 38 wodnych 
budowli stale piętrzących wodę, funkcjo-
nujących na terenie województw objętych 
ich właściwością, w tym dziewięciu bu-
dowli I klasy i 29 budowli II klasy.

Wyniki wszystkich kontroli oraz badań 
i pomiarów budowli piętrzących wodę 
wprowadzano do baz danych o tych bu-
dowlach funkcjonujących w  IMGW 
i GUNB oraz prezentowano w corocz-
nych raportach obydwu jednostek.

Oceny stanu technicznego 
i stanu bezpieczeństwa budowli
Raporty IMGW

Realizując obowiązek, zawarty w art. 103 
a ust. 2 pkt. 2 ustawy - Prawo wodne, Dyre-
ktor IMGW-OTKZ przekazywał prezeso-
wi KZGW oraz Głów nemu Inspektorowi  



Nr 5/wrzesień-październik/2016 109 

Wodne budowle piętrzące   kontrola i audyt

Nadzoru Budowlanego (dalej GINB) ra-
porty o stanie bezpieczeństwa budowli 
piętrzących wodę w Polsce, według stanu 
na dzień 31 grudnia każdego roku w la-
tach 2012-2014. W wyniku kontroli NIK 
stwierdziła, że raport za 2012 r. został 
przekazany do GINB z ponad półrocz-
nym opóźnieniem, a raport za 2013 r. 
- z ponad rocznym opóźnieniem. GINB 
nie podejmował lub późno podejmował 
działania w sprawie spóźnionych raportów, 
wyjaśniając, że „... Opóźnienia w przeka-
zywaniu raportów przez IMGW nie miały 
wpływu na planowaną pracę GUNB 
i nie utrudniały jej przebiegu”.

Raporty opracowywano na podstawie 
wyników badań, pomiarów i przeglądów 
budowli, przeprowadzonych przez pra-
cowników IMGW-OTKZ oraz informa-
cji przekazywanych przez zarządzających 
tymi budowlami, zawartych w protokołach 
z okresowych kontroli budowli piętrzą-
cych, przeprowadzonych na podstawie 
art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo 
budowlane i w protokołach odbioru końco-
wego sporządzonych po zakończeniu prac 
remontowych prowadzonych na obiektach. 
Materiałem pomocniczym do opracowania 
omawianych raportów były również co-
roczne raporty pn. Stan bezpieczeństwa 
budowli piętrzących wodę w Polsce, przy-
gotowywane w GUNB.

W Raporcie o stanie bezpieczeństwa 
budowli piętrzących wodę w Polsce we-
dług stanu na dzień 31.12.2013 r. przed-
stawiono oceny stanu technicznego i stanu 
bezpieczeństwa wodnych budowli pię-
trzących, dokonane w ostatnim pięciole-
ciu, tj. w okresie 2009-2013. Dotyczyły 
one łącznie 235 obiektów piętrzących 
wodę i 591 tworzących je budowli, w tym 

165 obiektów i 372 budowle pozostające 
w zarządzie rzgw, a wśród nich 120 budowli 
I i II klasy ważności. Przy czym w 2013 r. 
oceniono stan techniczny i stan bezpie-
czeństwa 89 budowli piętrzących wodę 
I i II klasy ważności pozostających w zarzą-
dzie rzgw, a pozostałe oceny tych budowli 
zostały dokonane w latach 2009-2012.

Według Kart ocen budowli piętrzących, 
załączonych do raportu za 2013 r., z oce-
nami 164 budowli I i II klasy ważności 
zarządzanych przez rzgw, stan techniczny 
69 budowli (42,1%) oceniono jako dobry, 
69 budowli (42,1%) - jako dostateczny 
i 26 budowli (15,8%) - jako niedostateczny. 
Żadna z ocenianych budowli nie wykazy-
wała bardzo dobrego stanu technicznego.

Stan bezpieczeństwa 120 wodnych bu-
dowli piętrzących I i II klasy ważności za-
rządzanych przez rzgw oceniono jako nie-
zagrażający bezpieczeństwu w odniesie-
niu do 105 budowli (87,5%), jako mogący 
zagrażać - w odniesieniu do 13 budowli 
(10,8%), a dwie budowle (1,7%) - Śluzę 
Brdyujście na Stopniu Wodnym Czersko 
Polskie i Jaz w Brzegu Dolnym - oceniono 
jako zagrażające bezpieczeństwu (oceny 
z okresu 2009-2013).

W Raporcie o stanie bezpieczeństwa 
budowli piętrzących wodę w Polsce we-
dług stanu na dzień 31.12.2014 r. przed-
stawiono oceny stanu technicznego i stanu 
bezpieczeństwa wodnych budowli pię-
trzących, dokonane w okresie 2010-2014. 
Dotyczyły one łącznie 236 obiektów 
piętrzących wodę i 613 tworzących je 
budowli, w tym 164 obiekty i 385 bu-
dowli pozostających w zarządzie rzgw, 
a wśród nich 122 budowle I i II klasy 
ważności. Przy czym w 2014 r. ocenio-
no stan techniczny i stan bezpieczeństwa 
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79 budowli piętrzących wodę I i II klasy 
ważności pozostających w zarządzie rzgw, 
a pozostałe oceny zostały dokonane w la-
tach 2010-2013.

Według Kart ocen budowli piętrzących, 
załączonych do raportu za 2014 r., z oce-
nami 182 budowli I i II klasy ważności 
zarządzanych przez rzgw, stan techniczny 
bardzo dobry wykazywała jedna budowla 
(0,5%), stan dobry - 64 budowle (35,2%), 
stan dostateczny - 92 budowle (50,6%) 
i stan niedostateczny - 25 budowli (13,7%).

Stan bezpieczeństwa 122 wodnych bu-
dowli piętrzących I i II klasy ważności za-
rządzanych przez rzgw, oceniono jako nie-
zagrażający bezpieczeństwu w odniesie-
niu do 109 budowli (89,3%), jako mogący 
zagrażać bezpieczeństwu w odniesieniu 
do 12 budowli (9,8%) i w odniesieniu do 
jednej budowli (0,8%) jako zagrażający 
bezpieczeństwu.

W powyższych raportach IMGW żadna 
z budowli piętrzących wodę I klasy waż-
ności nie została oceniona jako zagrażają-
ca lub mogąca zagrażać bezpieczeństwu. 
Wśród wodnych budowli piętrzących 
II klasy ważności, dwie budowle oce-
niono jako zagrażające bezpieczeństwu7, 
a 16 budowli - jako mogące zagrażać bez-
pieczeństwu. 

NIK zwróciła uwagę, że oceny doko-
nywane były na podstawie umownych 
skal ocen, określających zakres punktacji 
dla poszczególnych ocen, opracowanych 
w IMGW w latach 1980/1990 i zmody-
fikowanych w 2010 r. Skale ocen zostały 

przedstawione i zalecone do stosowania 
w niezatwierdzonych Wytycznych kontroli 
bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę. 

W  raportach, wśród najczęstszych 
przyczyn uszkodzeń obiektów piętrzą-
cych wymieniano zjawisko intensywnej 
filtracji, nieefektywną pracę systemów 
odwadniających oraz erozję stanowiska 
dolnego i górnego budowli piętrzących, 
co powodowało uszkodzenie korpusów 
budowli oraz aparatury kontrolno-pomia-
rowej, rozgęszczenia korpusów budowli 
ziemnych, uszkodzenia konstrukcji beto-
nowych. Natomiast jako główną przyczynę 
powstałych uszkodzeń budowli podano 
procesy starzeniowe zachodzące w budow-
lach piętrzących (ok. 70% budowli pię-
trzących wodę przekroczyło wiek 30 lat), 
błędy projektowe, wadliwe wykonawstwo, 
opóźnienia w prowadzeniu prac remon-
towych i modernizacyjnych.

Raporty GUNB

W badanym okresie, w GUNB z inicjaty-
wy własnej opracowano roczne raporty 
pn. Stan bezpieczeństwa budowli piętrzą-
cych wodę w Polsce za 2012 r. i 2013 r. 
Podstawę ocen stanu technicznego i stanu 
bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę 
przedstawianych w raportach stanowi-
ły wyniki kontroli przeprowadzonych 
przez pracowników GUNB oraz infor-
macje uzyskane od wojewódzkich in-
spektorów nadzoru budowlanego, przy-
gotowane na podstawie wyników kon - 
tr o li wykonanych przez inspektorów winb 

7 Śluza Brdyujście – budowla wchodząca w skład obiektu Czersko Polskie w zarządzie RZGW Gdańsk 
(ocena z 2012 r. ujęta w raporcie IMGW za 2013 r.) oraz jaz w obiekcie Brzeg Dolny w zarządzie RZGW 
Wrocław (ocena z 2013 r. ujęta w raporcie IMGW za 2013 r. i 2014 r.).
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oraz protokołów z kontroli przeprowadzo-
nych przez rzgw. 

Raport za 2012 r. GINB przedłożył 
Ministrowi Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, a raport za 2013 r. 
przekazał Ministrowi Infrastruktury i Roz-
wo ju. Raporty przekazane zostały rów-
nież Ministrowi Środowiska, Ministrowi 
Ro l nictwa i Rozwoju Wsi, Ministrowi Spraw  
Wewnętrznych, Dyrektorowi IMGW 
i Pre zesowi KZGW. Projekt raportu za 
2014 r., w czasie kontroli NIK, był w trak-
cie uzgadniania. 

Według raportu GUNB Stan bezpieczeń-
stwa budowli piętrzących wodę w Polsce 
za 2013 r., organy nadzoru budowlanego 
realizując obowiązek nadzoru i kontroli 
nad przestrzeganiem przepisów prawa 
budowlanego, przeprowadziły 470 kon-
troli budowli piętrzących wodę. W wyni-
ku kontroli stan bezpieczeństwa sześciu 
z tych budowli (pięciu w 2012 r.) oce-
niono jako zagrażający bezpieczeństwu, 
w tym jednej budowli II klasy ważności 
zarządzanej przez rzgw, a stan 48 budow-
li (60 w 2012 r.) oceniono jako mogący 
zagrażać bezpieczeństwu, w tym ośmiu 
budowli II klasy zarządzanych przez rzgw.

Do budowli zarządzanych przez rzgw, 
których stan zagrażał bezpieczeństwu, 
w 2013 r. zaliczono Zaporę boczną Bo-
rowiczki na Zbiorniku Wodnym Włocła-
wek na Wiśle (budowla II klasy ważno-
ści, w zarządzie RZGW w Warszawie). 
Natomiast do budowli zarządzanych 
przez rzgw, których stan może zagra-
żać bezpieczeństwu, zaliczono 8 bu-
dowli II klasy ważności: Zaporę na 
Zbiorniku Wodnym Sosnówka na Potoku 
Czerwonka (w zarządzie RZGW we 
Wrocławiu), Śluzę Brdyujście na Brdzie 

(w zarządzie RZGW w Gdańsku), Śluzę 
Okole na Kanale Bydgoskim (w zarzą-
dzie RZGW w Poznaniu), Zaporę bocz-
ną Duninów Nowy na Wiśle (w zarzą-
dzie RZGW w Warszawie), Zaporę na 
ZW Przeczyce na Przemszy (w zarządzie 
RZGW w Gliwicach), Zbiornik Wodny 
Dzierżno Duże na Kłodnicy i Zaporę 
na tym Zbiorniku (w zarządzie RZGW 
w Gliwicach) oraz Zaporę na Zbiorniku 
Wodnym Chańcza na Czarnej Staszowskiej 
(w zarządzie RZGW w Krakowie).

W wyniku kontroli, NIK ujawniła nie-
zgodności w ocenach stanu bezpieczeń-
stwa budowli piętrzących przedstawianych 
w raportach IMGW i GUNB. Mianowicie, 
w raporcie GUNB za 2013 r., wśród bu-
dowli piętrzących wodę I i II klasy ważno-
ści, zarządzanych przez rzgw, w stanie mo-
gącym zagrażać bezpieczeństwu, nie wy-
kazano ośmiu budowli przedstawionych 
w raporcie IMGW jako mogące zagrażać 
bezpieczeństwu, to jest Jazu Farnego 
i Śluzy Miejskiej w obiekcie Hydrowęzeł 
Bydgoszcz, Zapory na Zbiorniku Wodnym 
Wisła-Czarne, Hydrowęzła na Zbiorniku 
Wodnym Pakość, Kanału Żerańskiego, 
Zapory na Zbiorniku Wodnym Kozielno, 
Budowli upustowej na Zbiorniku Wodnym 
Chańcza oraz Kanału Łączany-Skawina. 
Wśród budowli zagrażających bezpieczeń-
stwu nie wykazano Jazu Brzeg Dolny, 
oraz  Śluzy Brdyujście na Zbiorniku 
Wodnym Czersko Polskie ocenionych 
w raporcie IMGW jako budowle zagra-
żające bezpieczeństwu.

Kontrola NIK wykazała również różnice 
w klasach budowli piętrzących wodę przed-
stawianych w raportach GUNB i IMGW. 
Na przykład: wrota przeciwpowodziowe 
funkcjonujące w obiektach Biała Góra  
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i Gdańska Głowa (w zarządzie RZGW 
w Gdańsku), według GUNB są II klasy waż-
ności, a według IMGW – I klasy; Zapora na 
Zbiorniku Wodnym Dobczyce (w zarządzie 
RZGW w Krakowie), według GUNB jest 
I klasy ważności, a według IMGW – II klasy.

GINB nie podejmował działań w celu 
ujednolicenia stanowisk w sprawie ocen 
stanu bezpieczeństwa i klas ważności wod-
nych budowli piętrzących przedstawionych 
w raportach GUNB i raportach IMGW.

NIK zwraca przy tym uwagę, że w ra-
mach współpracy GINB z Prezesem 
KZGW i dyrektorem IMGW pracowni-
cy GUNB:

 • korzystali z Komputerowej Mapy Po-
działu Hydrograficznego Polski, prowa-
dzonej w KZGW, pomocnej na przykład 
do sporządzania informacji o stanie bez-
pieczeństwa budowli piętrzących wodę;
 • posiadali dostęp do bazy danych SEKOP 
(elektroniczny System Ewidencji i Kon-
troli Obiektów Piętrzących);
 • uczestniczyli w opiniowaniu projektu 
aktualizacji Wytycznych kontroli bez-
pieczeństwa budowli piętrzących wodę, 
opracowanych w IMiGW.
W ocenie NIK brak właściwej współ-

pracy między GINB a  dyrektorem 
OTKZ-IMGW w zakresie wymiany infor-
macji o wynikach przeprowadzonych ocen 
budowli hydrotechnicznych, w tym bu-
dowli piętrzących wodę I i II klasy, po-
wodował między innymi zamieszczanie 
różnych ocen w raportach i przekazywa-
nie organom administracji rządowej - od-
biorcom raportów nierzetelnej informacji 
o stanie polskich budowli piętrzących 

Kontrola NIK wykazała ponadto, że 
w każdej z kontrolowanych jednostek po-
siadano różne informacje o liczbie i rodzaju 

obiektów piętrzących wodę, w szczegól-
ności I i II klasy ważności, stanowiących 
własność Skarbu Państwa i zarządzanych 
przez dyrektorów rzgw oraz o liczbie wod-
nych budowli piętrzących, wchodzących 
w skład tych obiektów. 

W SEKOP, prowadzonym w IMGW, 
zgromadzono dane o 467 obiektach pię-
trzących wodę w Polsce i 1142 budow-
lach piętrzących wchodzących w skład 
tych obiektów, w tym o 38 budowlach 
I klasy i 91 budowlach II klasy, zarządza-
nych przez dyrektorów rzgw. W toku kon-
troli NIK ustalono, że do bazy SEKOP 
nie wprowadzono jednej budowli pię-
trzącej wodę wykazywanej w zestawie-
niach rzgw, jednej budowli wykazanej 
w Raporcie o stanie bezpieczeństwa budowli 
piętrzących wodę w Polsce według stanu 
na dzień 31.12.2014 r., opracowanym 
w IMGW, oraz pięciu budowli zamiesz-
czonych w raportach Stan bezpieczeństwa 
budowli piętrzących wodę w Polsce, opra-
cowanych w GUNB. Baza zawierała na-
tomiast dwie budowle, które nie zostały 
wykazane w Raporcie IMGW.

W Raporcie o stanie bezpieczeństwa 
budowli piętrzących wodę w Polsce we-
dług stanu na dzień 31.12.2014 r., opra-
cowanym w IMGW, zamieszczono dane 
o 108 wodnych budowlach piętrzących 
I i II klasy ważności, wchodzących w skład 
54 obiektów piętrzących. Natomiast kon-
trole NIK w rzgw wykazały , że w 2014 r. 
w Polsce funkcjonowało 96 budowli pię-
trzących I i II klasy, wchodzących w skład 
57 obiektów, zarządzanych przez rzgw. 
W danych rzgw nie uwzględniono mię-
dzy innymi czterech obiektów piętrzących 
wodę i 22 budowli wykazanych w bazie 
SEKOP i w Raporcie IMGW.
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W raporcie Stan bezpieczeństwa budowli 
piętrzących wodę w Polsce za 2013 r., opra-
cowanym w GUNB, wykazano 88 budowli 
piętrzących wodę I i II klasy ważności, 
zarządzanych przez rzgw, tworzących 
61 obiektów. W raporcie tym nie uwzględ-
niono czterech obiektów piętrzących wodę 
oraz 42 budowli piętrzących zamieszczo-
nych w bazie SEKOP.

Baza budowli hydrotechnicznych  
HYDRO, prowadzona w GUNB, w 2014 r. 
zawierała dane o 4569 budowlach hydro-
technicznych, w tym o 30 budowlach 
I klasy i 72 budowlach II klasy, pozosta-
jących w zarządzie rzgw.

Analiza przyczyn rozbieżności w powyż-
szych ewidencjach wykazała stosowanie 
różnych kryteriów sporządzania wyka-
zów (przedstawianie jedynie budowli ba-
danych, uwzględnianie lub nie budowli 
w budowie, remontowanych, posiadających 
funkcję tylko przeciwpowodziową), brak 
należytej staranności przy ich opracowy-
waniu, a także różnice w definiowaniu 
budowli piętrzących wodę.

NIK zwróciła przy tym uwagę na nie-
precyzyjność definicji budowli przeciw-
powodziowych i urządzeń wodnych, za-
wartych w ustawie – Prawo wodne8 i de-
finicji budowli piętrzącej zamieszczonej 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle hydrotech-
niczne i ich usytuowanie9, które stwarzają 
możliwość różnej kwalifikacji budowli pię-
trzących wodę - na przykład polder będący 

budowlą okresowo piętrzącą wodę i jed-
nocześnie budowlą przeciwpowodziową 
zostaje przez jeden organ zakwalifikowany 
do budowli piętrzących, a przez drugi - do 
budowli przeciwpowodziowych, niewy-
kazywanych wśród budowli piętrzących.

Podsumowanie
W ocenie skontrolowanej działalności 
NIK stwierdziła, że nadzór nad stanem 
technicznym i stanem bezpieczeństwa 
wodnych budowli piętrzących nie funk-
cjonował właściwie. Kontrolowane pod-
mioty, odpowiedzialne za prowadzenie 
tego nadzoru, nie posiadały rzetelnej in-
formacji o wodnych budowlach piętrzą-
cych I i II klasy ważności, będących wła-
snością Skarbu Państwa i zarządzanych 
przez regionalne zarządy gospodarki wod-
nej. Dane o budowlach piętrzących zebra-
ne w bazie danych Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, w bazie danych 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, 
a także będące w posiadaniu regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej wykazywa-
ły różnice w liczbie, nazewnictwie i iden-
tyfikacji budowli wchodzących w skład 
określonego obiektu piętrzącego, w klasie 
ważności poszczególnych budowli, w oce-
nach ich stanu technicznego i stanu bez-
pieczeństwa. Przyczyną takiego stanu 
były nieprecyzyjne przepisy prawa; nie-
zatwierdzenie przez Ministra Środowiska 
lub dyrektora Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej Wytycznych kon-
troli bezpieczeństwa budowli piętrzących 

8 Ustawa z 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne - Dz. U. z 2015 r. poz. 469.
9 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 86, poz. 579.
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wodę zawierających między innymi zasa-
dy ocen budowli piętrzących wodę i zale-
caną do stosowania skalę ocen, przez co 
Wytyczne nie miały charakteru obowią-
zującego; a także brak dostatecznej współ-
pracy pomiędzy organami nadzoru bu-
dowlanego i IMGW. 

Stan powyższy utrudniał właściwym 
instytucjom objęcie kontrolami, bada-
niami i pomiarami wszystkich budowli 
piętrzących wodę i dokonywanie właści-
wych ocen ich stanu technicznego i stanu 
bezpieczeństwa. Był również  jedną 
z przyczyn przedstawiania Rządowi RP 
corocznie dwóch raportów o stanie bu-
dowli piętrzących wodę w Polsce, opra-
cowanych w GUNB i IMGW na podsta-
wie różnych danych i przedstawiających 
rozbieżne oceny stanu bezpieczeństwa 
niektórych budowli. 

NIK zwraca przy tym uwagę, że prze-
pisy prawa wskazywały państwową służ-
bę do spraw bezpieczeństwa budowli 
piętrzących jako obowiązaną do dokony-
wania ocen i raportowania o stanie bez-
pieczeństwa budowli piętrzących wodę. 
Natomiast Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego opracowywał i przedsta-
wiał takie raporty z inicjatywy własnej.

NIK pozytywnie oceniła działania pię-
ciu, z sześciu skontrolowanych dyrektorów 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 
dotyczące poddawania okresowym kontro-
lom budowli piętrzących wodę I i II klasy 
ważności. NIK zwraca uwagę, że kontrole 
bezpiecznego użytkowania tych budow-
li, przeprowadzane przez inspektorów 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
nie obejmowały budowli w stanie zagraża-
jącym lub mogącym zagrażać bezpieczeń-
stwu, a wojewódzcy inspektorzy nadzoru 

budowlanego dokonywali wyboru budowli 
do kontroli na podstawie własnych planów 
i kryteriów.

W wyniku kontroli budowli piętrzących 
I i II klasy, zarządzanych przez regionalne 
zarządy gospodarki wodnej, przeprowa-
dzonych w badanym okresie przez pra-
cowników rzgw i przez osoby trzecie na 
zlecenie dyrektora RZGW we Wrocławiu, 
przez pracowników Ośrodka Technicznej 
Kontroli Zapór IMGW oraz inspektorów 
nadzoru budowlanego, wykazywano nie-
prawidłowości w utrzymaniu i użytkowa-
niu budowli oraz formułowano zalecenia 
mające na celu poprawę stanu techniczne-
go i stanu bezpieczeństwa tych budowli. 
Spośród 543 wydanych zaleceń pokon-
trolnych, zarządcy budowli zrealizowali 
176 zaleceń, 71 znajdowało się w trakcie 
realizacji, a wykonania 296 zaleceń (55%) 
nie podjęto. Późna realizacja zaleceń po-
kontrolnych lub brak ich realizacji spo-
wodowane były między innymi: późnym 
zatwierdzaniem przez prezesa Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej planów dzia-
łalności dyrektorów regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej, w efekcie czego dyrek-
torom rzgw pozostawała niespełna połowa 
roku na realizację zadań; niewskazywaniem 
w protokołach z okresowych kontroli bu-
dowli piętrzących terminów wykonania 
zaleceń pokontrolnych lub określaniem 
terminów odległych oraz trudnościami 
w pozyskaniu przez dyrektorów rzgw środ-
ków finansowych na realizację zadań, na 
przykład związanych z utrzymaniem bu-
dowli piętrzących wodę.

Stan techniczny i stan bezpieczeństwa 
budowli piętrzących wodę I i II klasy, bę-
dących własnością Skarbu Państwa i za-
rządzanych przez regionalne zarządy 
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gospodarki wodnej, w latach 2013–2014 
uległ pogorszeniu. Jakkolwiek odnotowa-
no spadek o 1 punkt procentowy (p.p.) 
liczby budowli mogących zagrażać bez-
pieczeństwu i spadek o 0,9 p.p. liczby 
budowli zagrażających bezpieczeństwu, 
to o 6,9 p.p. zmalała liczba budowli w do-
brym stanie technicznym i o 8,5 p.p. wzro-
sła liczba budowli w dostatecznym stanie 
technicznym.

Wnioski
Dla właściwego funkcjonowania syste-
mu nadzoru nad bezpieczeństwem bu-
dowli piętrzących wodę Izba uznała za 
niezbędne doprecyzowanie przepisów 
prawa definiujących budowle piętrzą-
ce wodę, uporządkowanie nazewnictwa 

dotyczącego tych budowli, zweryfiko-
wanie i uporządkowanie danych zgroma-
dzonych w bazach danych o budowlach 
piętrzących wodę, a także wzmocnienie 
współpracy pomiędzy organami prowa-
dzącymi nadzór i kontrole stanu technicz-
nego i stanu bezpieczeństwa. Stosowne 
wnioski w tym zakresie NIK skierowa-
ła do Ministra Środowiska, Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, dyrek-
tora Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej oraz dyrektorów regionalnych za-
rządów gospodarki wodnej. 

dr inż. ALICJA GRUSZECKA,
Departament Środowiska NIK

Słowa kluczowe: budowla piętrząca wodę, zapora, śluza, jaz, stopień wodny, nadzór techniczny,  
stan bezpieczeństwa

Key words: water dumming construction, dam, sluice, weir, drop, engineering supervision, 
safety state
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Praktyki i staże

Przedmiotem badania były ofe-
rowane przez administrację 
publiczną praktyki studenc-
kie, praktyki zawodowe dla 
uczniów szkół zawodowych, 
praktyki absolwenckie oraz 
staże dla osób bezrobotnych. 
Kontrolerzy oceniali m.in.: na-
bór na praktyki i staże, ich ja-
kość i przydatność, działania 
uczelni tworzące program prak-
tyk. Kontrolę przeprowadzo-
no w 24 jednostkach: 17 urzę-
dach administracji publicznej 
(dwóch ministerstwach, pię-
ciu urzędach wojewódzkich, 
pięciu urzędach miast/gmin 
oraz pięciu starostwach po-
wiatowych); siedmiu szko-
łach wyższych znajdujących 
się w sześciu województwach 
(lubelskim, małopolskim, ma-
zowieckim, podlaskim, święto-
krzyskim i wielkopolskim). Ba-
danie dotyczyło lat 2013–2015 
(I półrocze).

Dowożenie dzieci 
do przedszkoli i szkół

Celem kontroli było sprawdze-
nie, czy gminy zapewniły bez-
pieczny i sprawny dowóz dzieci 
do przedszkoli i szkół. Bada-
nie przeprowadzono w 30 gmi-
nach z sześciu województw: 
kujawsko-pomorskiego, ma-

łopolskiego, podlaskiego, po-
morskiego, wielkopolskiego 
oraz zachodniopomorskiego. 
Czynności kontrolne doty-
czyły okresu od 1 września 
2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 
NIK podjęła też współpracę 
z Wojewódzkimi Inspekto-
rami Transportu Drogowego, 
zlecając im przeprowadzenie 
kontroli przewoźników oraz 
pojazdów, którymi dowożono 
dzieci do przedszkoli i szkół.

Pranie 
brudnych pieniędzy

NIK dokonała kompleksowej 
oceny systemu przeciwdziała-
nia praniu brudnych pienię-
dzy. Sprawdzono wykonywanie 
przez Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej usta-
wowych zadań: uzyskiwania, 
gromadzenia, przetwarzania 
i przekazywania informacji 
fi nansowych. Zbadano rów-
nież, jak z obowiązku kontroli 
podmiotów zobowiązanych do 
rejestracji transakcji ponadpro-
gowych i podejrzanych wywią-
zują się inne instytucje, upo-
ważnione do przeciwdziałania 
procederowi prania pieniędzy 
oraz finansowania terroryzmu. 
Kontrolę, która dotyczyła okre-
su od 1 stycznia 2013 r. do 
30 czerwca 2015 r., przepro-
wadzono w 22 jednostkach: 

Ministerstwie Finansów, Urzę-
dzie Komisji Nadzoru Finan-
sowego, Narodowym Banku 
Pol skim, a także w pięciu urzę-
dach kontroli skarbowej, czte-
rech urzędach celnych, pięciu 
sądach apelacyjnych, jednym 
urzędzie wojewódzkim oraz 
czterech urzędach miast na 
prawach powiatu.

Ochrona 
przeciwpowodziowa Żuław

Zbadano, czy działania prze-
prowadzone przez administra-
cję rządową i samorządową 
zwiększyły bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe Żuław. 
Badaniami objęto: planowanie 
zadań w zakresie zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowego tego 
regionu; realizację tych zadań 
i ich rezultaty; funkcjonowa-
nie systemów kontroli zarząd-
czej w powyższych obszarach. 
Czynności kontrolne przepro-
wadzono w Regionalnym Za-
rządzie Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku, Zarządzie Me-
lioracji i Urządzeń Wodnych 
Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku, Żuławskim Za-
rządzie Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Elblągu, Urzędzie 
Miejskim w Elblągu, Staro-
stwie Powiatowym w Prusz-
czu Gdańskim i Dyrekcji 
Ro zbudowy Miasta Gdańska  
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w Gdańsku. Kontrolą objęto 
okres od 1 stycznia 2009 r. do 
12 lutego 2016 r.

Dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków

Izba zbadała, czy organy samo-
rządu terytorialnego prawidło-
wo nadzorują przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne. 
Oceniono m.in. wywiązywanie 
się samorządów z obowiązku 
sprawdzenia planów rozwoju 
i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyj-
nych oraz weryfikację taryf. 
Kontrola dotyczyła okresu od 
1 stycznia 2013 r. do 30 czerw-
ca 2015 r. Badaniem objęto 
łącznie 10 jednostek, tj. pięć 
urzędów miast (w Krakowie, 
Lublinie, Poznaniu, Szczecinie 
i Wrocławiu) oraz pięć przed-
siębiorstw wodociągowo-kana-
lizacyjnych z siedzibą w tych 
miastach.

Zatrudnianie 
cudzoziemców

Sprawdzono system zatrud-
niania cudzoziemców, a także 
przestrzeganie przepisów i we-
wnętrznych procedur związa-
nych z wydawaniem obcokra-
jowcom zezwoleń na pra cę. 
Badanie przeprowadzono w pię-
ciu jednostkach: Podkarpac-
kim Urzędzie Wojewódz kim, 
Placówce Straży Granicznej 

w Rzeszowie-Jasionce, Pla-
cówce Straży Granicznej w Sa-
noku, Powiatowym Urzę dzie 
Pracy w Rzeszowie, Powiato-
wym Urzędzie Pracy w Przemy-
ślu. Ponadto, Okręgo wy Ins pe-
ktor Pracy w Rzeszowie prze-
prowadził kontrolę w pięciu 
podmiotach ubiegających się 
o zatrudnienie cudzoziemców. 
Jej wyniki zostały przekaza-
ne NIK. Badaniem objęto lata 
2013–2015 r. (I półrocze).

Edukacja ekologiczna

Analizie poddano wykorzystanie 
środków publicznych na dzia-
łania dotyczące ochrony przy-
rody i edukacji ekologicznej. 
NIK skontrolowała 60 projek-
tów realizowanych w okresie 
od 1 stycznia 2013 r. do 22 lu-
tego 2016 r. (m.in. Wsparcie 
restytucji i ochrony ssaków 
bałtyckich w Polsce; Ochrona 
niedźwiedzia brunatnego Ursus 
arctos w polskiej części Karpat; 
Ochrona siedlisk żółwia błot-
nego w dolinie rzeki Zwoleńki). 
Na ich realizację wydano prawie 
170 mln zł, w tym ok. 114 mln 
(67%) ze środków europejskich 
i ok. 45 mln (27%) ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Czynności kontrolne prze-
prowadzono w 17 organizacjach 
pozarządowych, dwóch jednost-
kach samorządu terytorialnego 
oraz w jednej szkole wyższej. 

Lotnictwo cywilne

Kontrola przeprowadzona z ini-
cjatywy własnej NIK. Jej przed-
miotem były działania Prezesa 
Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
i ministra właściwego do spraw 
transportu dotyczące wydawa-
nia dokumentów uprawniają-
cych podmioty gospodarcze 
do prowadzenia działalności 
w lotnictwie cywilnym. Bada-
niami objęto okres od 1 stycznia 
2011 r. do 30 czerwca 2013 r. 
Przeprowadzono je w: Minister-
stwie Transportu, Budowni ctwa 
i Go spodarki Mor skiej, Urzę-
dzie Lot nictwa Cywilnego oraz 
Przedsiębiorstwie Państwo wym 
„Porty lotnicze” w Warsza wie, 
zarządzającym Lot ni skiem 
im. Fry deryka Cho pina w War-
szawie, oraz w ośmiu innych 
portach lotniczych i u dwóch 
przewoźników lotniczych.

Sprawne państwo

NIK zbadała z jakim efektem 
administracja rządowa wdraża 
Strategię „Sprawne Państwo 
2020” (SSP), czyli jedną z dzie-
więciu strategii zintegrowanych, 
kluczowych dla realiza cji Stra-
tegii „Rozwoju Kraju 2020”. 
Celem głównym SSP jest 
zwiększenie skuteczności i efek-
tywności państwa otwartego 
na współpracę z obywatelami. 
Izba przeprowadziła kontrolę 
w 25 jednostkach: w dziewięciu  
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wybranych ministerstwach oraz 
wszystkich urzędach wojewódz-
kich. Badanie obejmowało okres 
od 1 stycznia 2013 r. do czasu 
zakończenia czynności kontrol-
nych w lutym 2016 r.

Walka z korupcją

Oceniono wprowadzanie 
Rządowego Programu Prze-
ciwdziałania Korupcji w urzę-
dach administracji rządowej. 
Kontrola została przeprowa-
dzona w 12 urzędach: Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrz-
nych, Ministerstwie Admini-
stracji i Cyfryzacji, Kancelarii 
Preze sa Rady Ministrów, Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości, 
Ministerstwie Obrony Naro-
dowej, Centralnym Biurze An-
tykorupcyjnym, Ministerstwie 
Spraw Za granicznych, Urzę-
dzie Zamówień Publicznych, 
Mini sterstwie Zdrowia, Mini-
sterstwie Sportu i Turystyki, 
Ministerstwie Edukacji Na-
rodowej oraz Ministerstwie 
Skarbu Państwa. Badaniami 
objęto okres od kwietnia 2014 r. 
do lutego 2015 r. 

Budowa muzeów

NIK sprawdziła, czy środki 
publiczne przeznaczane na 
budowę muzeów w Polsce są 
wykorzystywane skutecznie 
i efektywnie. Kontrolę prze-
prowadzono w ośmiu jednost-

kach: Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
Urzędzie m.st. Warszawy, Sto-
łecznym Zarządzie Rozbudo-
wy Miasta, a także w pięciu 
muzeach prowadzonych bądź 
współprowadzonych przez Mi-
nistra: Muzeum II Woj ny Świa-
towej w Gdańsku, Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejów-
ku, Muzeum Historii Polski 
w Warszawie, Muzeum Historii 
Żydów Polskich w Warszawie 
oraz Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Warszawie. Bada-
niem objęto lata 2007–2015 
(I półrocze).

Szkolnictwo 
zawodowe

Kontrola planowa podjęta 
z inicjatywy własnej NIK. Jej 
przedmiotem był system szkol-
nictwa zawodowego. Ocenie 
poddano: działania Ministra 
Edukacji Narodowej w obsza-
rze monitorowania i doskonale-
nia systemu szkolnictwa zawo-
dowego w latach 2012–2015; 
działania Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej w obszarze 
monitorowania i analizy rynku 
pracy; działania organów pro-
wadzących szkoły, w tym: 
Mini stra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Ministra Środowiska 
oraz powiatów; działania dy-
rektorów szkół. Badanie prze-
prowadzono w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, Minister-

stwie Pracy i Polityki Społecz-
nej, Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Minister-
stwie Środowiska , dziesięciu 
jednostkach samorządu tery-
torialnego, dwunastu zasadni-
czych szkołach zawodowych 
i technikach. Kontrola doty-
czyła lat 2012–2015.

Rewitalizacja miasta

Oceniono skuteczność Lokal-
nych Programów Rewitalizacji, 
które mają przyczynić się do 
rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów miast. Kontrola prze-
prowadzona została w pięciu 
województwach (dolnoślą-
skim, kujawsko-pomorskim, 
lubelskim, małopolskim i ma-
zowieckim) w 17 podmiotach: 
pięciu urzędach marszałkow-
skich i w jednej jednostce 
wdrażającej programy unijne 
oraz w jedenastu urzędach 
gmin. Badanie obejmowało 
lata 2007–2015 (I półrocze). 

Choroby 
układu oddechowego

Celem badania była ocena do-
stępu do badań profilaktycz-
nych, diagnostyki i leczenia 
chorób układu oddechowego. 
Skontrolowano 17 podmiotów, 
w tym: Ministerstwo Zdrowia, 
Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny Nr 4 w Lublinie utwo-
rzony przez publiczną uczelnię 
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medyczną oraz 15 samodziel-
nych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej utworzonych 
przez jednostki samorządu te-
rytorialnego. Ponadto, Depar-
tament Zdrowia NIK przepro-
wadził kontrolę rozpoznawczą 
w Instytucie Gruźlicy i Chorób 
Płuc w Warszawie, m.in. w za-
kresie realizacji zadań „Narodo-
wego programu zwalczania cho-
rób nowotworowych”. Badanie 
dotyczyło okresu od 1 stycznia 
2012 r. do 21 stycznia 2016 r.

Restrukturyzacja 
szpitali

Sprawdzono wpływ pomo-
cy udzielanej samodzielnym 
publicznym zakładom opieki 
zdrowotnej (spzoz) ze środ-
ków publicznych na poprawę 
ich sytuacji finansowej, w tym 
na zmniejszenie stanu zadłuże-
nia. Kontrolą, która dotyczy ła 
okresu od 1 stycznia 2005 r. 
do 31 grudnia 2014 r., objęto 
16 jednostek na terenie 4 wo-
jewództw: dolnośląskiego, 
małopolskiego, pomorskiego 
i opolskiego. Badanie prze-
prowadzono w 8 szpitalach 
funkcjonujących w formie 
organizacyjno-prawnej spzoz 
oraz 8 jednostkach samorzą-
du terytorialnego będących 
podmiotami tworzącymi dla 
kontrolowanych szpitali. 

Pozwolenia 
na budowę

Skontrolowano działalność or-
ganów administracji samorzą-
dowej (wójtów, burmistrzów, 
prezydentów miast, starostów) 
dotyczącą wydawania decyzji 
o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu i po-
zwoleń na budowę na terenie 
województwa mazowieckiego. 
Czynności badawcze, które do-
tyczyły lat 2013–2015 (I pół-
rocze), przeprowadzono w sze-
ściu urzędach gmin/miast oraz 
w sześciu starostwach.

Usługi prawnicze

Izba oceniła działania jednostek 
sektora finansów publicznych 
w województwie dolnośląskim 
związane z wydawaniem środ-
ków publicznych na usługi pra-
w nicze. Celem kontroli była 
również identyfikacja mecha-
nizmów korupcjogennych mogą-
cych występować przy zlecaniu 
i realizacji usług prawniczych na 
rzecz jednostek sektora finan-
sów publicznych. Badaniami ob-
jęto okres od 1 stycznia 2013 r. 
do 30 czerwca 2015 r. Skon-
trolowano 12 jednostek z woje-
wództwa dolnośląskiego, w tym: 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
we Wrocławiu, a także 11 jedno-
stek sa mo rządu terytorialnego, 

w tym: Urząd Marszałkowski 
Wo jewództwa Dolnośląskiego 
oraz urzędy miast w Lubaniu, 
Lubinie, Kłodzku i Wrocławiu; 
urzędy miast i gmin w Bogaty-
ni, Nowogrodźcu, Przemkowie, 
Radkowie, Siechnicach i w Czar-
nym Borze. 

Uzdolnieni uczniowie

W dobie szybkiego postępu 
technologicznego oraz wzra-
stającej roli innowacyjności 
i konkurencyjności wspiera-
nie uczniów uzdolnionych na-
biera szczególnego znaczenia. 
Rozwój potencjalnie wybitnych 
uczniów jest jednym z istotnych 
założeń strategicznych rozwo-
ju kapitału ludzkiego w Polsce. 
Z tego względu NIK postano-
wiła ocenić skuteczność sto-
sowanych rozwiązań organi-
zacyjnych, formy kształcenia 
uczniów oraz system obejmu-
jący działania na rzecz rozwoju 
uzdolnionej młodzieży na te-
renie Dolnego Śląska. Badanie 
przeprowadzono w dziewięciu 
jednostkach: siedmiu publicz-
nych i niepublicznych szkołach 
podstawowych i gimnazjach; 
Kuratorium Oświaty we Wro-
cławiu; Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Dolnoślą-
skiego. Kontrola obejmowała 
okres od 1 września 2013 r. do 
31 sierpnia 2015 r.  (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2016 r., <www.nik.gov.pl>.
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Państwo 
i społeczeństwo

Nowy paradygmat 
rozwoju gospodarczego Polski

Wiedza, innowacje, konkurencyjność

Siły pobudzające długookresowy rozwój Polski są na wyczerpaniu. Polska 
gospodarka znalazła się w stanie dryfu rozwojowego, będącego konsekwen-
cją ujawnienia się barier strukturalnych, które  utrudniają wykorzysty-
wanie wiedzy, innowacji oraz zaawansowanych technologii jako dźwigni  
przyspieszonego rozwoju. Chociaż stabilność makroekonomiczna gospo-
darki w 2016 r. nie budzi większych zastrzeżeń, powrót Polski na ścieżkę 
szybkiego wzrostu gospodarczego uwarunkowany jest przeprowadzeniem 
reform systemowych, służących rozwojowi przedsiębiorczości, wzmoc-
nieniu innowacyjności firm i  zwiększeniu skłonności przedsiębiorców 
do inwestowania, w tym zwłaszcza w rozwiązania innowacyjne oraz na-
ukochłonne. Stworzy to warunki do wykreowania nowych dziedzin  
przewagi konkurencyjnej, przy większym i bardziej efektywnym wyko-
rzystywaniu wiedzy, wysokich technologii, kapitału oraz zasobów pracy. 
Celem artykułu jest ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w 2016 r., 
a także próba wskazania najważniejszych wyzwań determinujących per-
spektywy rozwojowe kraju oraz kierunków działań.
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PAWEŁ WIECZOREK

Ukształtowany w Polsce na początku lat 
dziewięćdziesiątych model rozwoju eko-
nomicznego zapewnił trwający od 25 lat 
wzrost gospodarczy, ze stopą produktu 
krajowego brutto (PKB) sięgającą mo-
mentami 5-7%, chociaż ostatnio wyraź-
nie spowolnioną (tabela 1). Umożliwiło to 
znaczący postęp w procesie konwergencji 
Polski z państwami dawnej „piętnastki”, 
mierzony poprawą relacji nominalnego 
PKB per capita odniesionego do średniej 
unijnej, z 49% w chwili akcesji Polski do 
UE w 2004 r. do 69% w 2015 roku1. Po 
okresie falowania tempa wzrostu w kon-
sekwencji światowego kryzysu finanso-
wego 2008+, z przejściowym spadkiem 

dynamiki PKB do 1,3-1,6%, od 2014 r. stopa 
wzrostu utrzymuje się w dosyć przecięt-
nym paśmie 3,3-3,6%. 

Z większości prognoz na 2016 i 2017 r. 
wynika, że PKB będzie rósł w tempie 
około 3,5% lub tylko nieznacznie powyżej 
(tabela 2, s. 122). Jest to dobra wiadomość, 
bowiem oznacza kontynuację tendencji 
wzrostowej, zarazem jednak przyrost pro-
duktu będzie zbyt mały, aby można było li-
czyć na szybkie niwelowanie zapóźnienia 
rozwojowego Polski w stosunku do państw 
„piętnastki”. Z jednej strony zatem dane 
rynkowe dotyczące pierwszego półrocza 
2016 r. wskazują, że w wielu obszarach go-
spodarki występują korzystne tendencje, 
które mogą się umocnić w kolejnych mie-
siącach roku, z drugiej zaś strony, nie widać 

Tabela 1. Stopa wzrostu PKB Polski w latach 1990–2015 (w cenach stałych)

Lata Dynamika PKB (%) Lata Dynamika PKB (%) Lata Dynamika PKB (%)

1990 -11,6 1999 4,5 2008 5,1

1991 -7,0 2000 4,3 2009 1,6

1992 2,6 2001 1,2 2010 3,9

1993 3,8 2002 1,4 2011 5,0

1994 5,2 2003 3,9 2012 1,6

1995 7,0 2004 5,3 2013 1,3

1996 6,2 2005 3,6 2014 3,3

1997 7,1 2006 6,2 2015 3,61)

1998 5,0 2007 6,8

1) Szacunek wstępny.
Źródło: Lata 1990–2015: Roczniki�statystyczne�GUS, odpowiednie lata. Uzasadnienie�do�ustawy�budże-
towej�na�2016�r., tablica 1, Rada Ministrów, 21 grudnia 2015 r.

1 Baza danych Eurostat, tabela tec00114.
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szans na powrót dynamiki wzrostu PKB 
sprzed kryzysu światowego 2008+.

W tym kontekście stawiana jest teza, 
że siły pobudzające dotychczasowy roz-
wój Polski wyraźnie osłabły. Polska go-
spodarka znalazła się po prostu w stanie 
swoistego dryfu rozwojowego, będącego 
następstwem ujawnienia się problemów 
strukturalnych, które utrudniają wdro-
żenie w Polsce modelu rozwoju funk-
cjonującego w państwach „piętnastki”, 
opartego na wykorzystywaniu wiedzy, 
innowacji i zaawansowanych technologii 
jako podstawy wzrostu gospodarczego 
oraz międzynarodowej konkurencyjności 
przedsiębiorców. Prowadzi to do zakon-
serwowania struktury polskiej gospodarki 
– niedostosowanej do wymogów ostrej 
rywalizacji na globalizujących się rynkach 

– i ułomnych w sferze kreowania wiedzy 
oraz innowacji mechanizmów jej dzia-
łania. W efekcie nastąpiło utrwalenie 
spowolnionego wzrostu gospodarczego 
i tym samym pod znakiem zapytania sta-
nęła możliwość dalszego postępu w pro-
cesie konwergencji z państwami „piętnast-
ki”. Powrót na ścieżkę wysokiej dynamiki 
PKB i uzyskanie przez polskich przedsię-
biorców silnej pozycji rynkowej uwarun-
kowane są zmianą obecnego modelu roz-
woju Polski, polegającą w szczególności na 
wdrożeniu mechanizmów promujących 
szerokie stosowanie wiedzy, innowacji 
i zaawansowanych technologii w pro-
cesach wytwórczych, przy rosnącej roli 
w tym względzie potencjału krajowego. 
Taką optykę prezentują aktualne rządo-
we dokumenty programowe, określające 

Tabela 2. Wybrane prognozy wzrostu PKB w Polsce w latach 2016–2017 (w %)

Źródło prognoz 2016 2017

Ministerstwo Finansów1) 3,8 3,9

Narodowy Bank Polski (NBP)2) 3,2 3,5

Komisja Europejska3) 3,7 3,6

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)4) 3,0 3,5

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)5) 3,5 3,7

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR)6) 3,4 3,1

Źródło:
1)�Program�konwergencji.�Aktualizacja�2016, [w:] Wieloletni�plan�finansowy�państwa�na�lata�2016–2019, 

Rada Ministrów, kwiecień 2016, s. 30. 
2)�Raport�o�inflacji�–�lipiec�2016�r., NBP, Warszawa 2016, s. 80.
3)�Statistical�Annex�of�European�Economy. Spring�2016, European Commission, 22 April 2016, s. 30.
4)�Poland�–�Economic�Forecast�Summary�(June�2016), OECD, s. 198.
5)� IMF� Executive�Board�Concludes� 2016�Article� IV.�Consultation�with� Republic� of� Poland, IMF, “Press  

Releases”, July 5, 2016.
6)�Stan�i�prognoza�koniunktury�nr�91 z 29 lipca 2016 r., IBnGR, s. 5.
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zasady, cele i priorytety długookresowego 
rozwoju kraju2.

Celem niniejszego artykułu jest ocena sy-
tuacji makroekonomicznej Polski w 2016 r., 
a także próba wskazania najwa żniejszych 
wyzwań determinujących perspektywy 
rozwojowe kraju oraz kierunków działań 
niezbędnych do przezwyciężenia dryfu 
rozwojowego, w którym znalazła się Polska. 
Tak zakreślone ramy obejmują następujące 
główne obszary problemowe:

 • ocena stabilności makroekonomicznej go-
spodarki narodowej w I półroczu 2016 r.;
 • istota dryfu rozwojowego oraz najważ-
niejsze bariery strukturalne (pułapki), 
spowalniające dynamikę wzrostu go-
spodarczego Polski, w których zjawisko 
dryfu znajduje swój praktyczny wyraz; 
 • pożądane kierunki zmian struktural-
nych, które stworzyłyby sprzyjający 
klimat do powrotu Polski na ścieżkę 

szybkiego wzrostu gospodarczego, kre-
owanego dzięki wykorzystywaniu wie-
dzy i innowacji.

Stabilność makroekonomiczna 
gospodarki Polski w 2016 r.
Po okresie perturbacji związanych ze świa-
towym kryzysem finansowym 2008+ pol-
ska gospodarka powróciła na ścieżkę zrów-
noważonego wzrostu3, którego wyrazem 
w wymiarze wewnętrznym jest niemal 
zerowa luka produktowa4, zaś w wymiarze 
zewnętrznym dodatnie saldo bilansu obro-
tów bieżących5. Sukcesywnie rosną rezer-
wy walutowe kraju, wynoszące w grudniu 
2015 r. 86,9 mld euro, wobec 44,7 mld euro 
w końcu 2007 r.6. Korzystniej kształtuje 
się także relacja rezerw walutowych do 
krótkoterminowego zadłużenia zagra-
nicznego. Wszystko to razem prowadzi 
do wniosku, że fundamenty gospodarcze 

2 Raport�o�rozwoju�społeczno-gospodarczym,�regionalnym�oraz�przestrzennym, Ministerstwo Rozwoju, War-
szawa 2016, s. 12 i n. Strategia�na�rzecz�odpowiedzialnego�rozwoju,�Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 
2016, s. 11 i nast.

3 W I kw. 2016 r. stopa PKB wyniosła 3,0%, a więc była niższa w porównaniu z I kw. 2015 r. o 0,6 punktu 
procentowego. W II kw. 2016 r. PKB wzrósł o 3,1%, czyli w podobnej skali, jak w II kw. 2015 r. Ekonomi-
ści w tzw. konsensusie rynkowym spodziewali się jednak wzrostu PKB w II kw. 2016 r. na poziomie 3,3%. 
Por. Szybki� rachunek�produktu�krajowego�brutto�za� II�kwartał�2016�r., GUS, Warszawa, 12.08.2016 r., 
s. 1. Portal www.wgospodarce.pl, <http://wgospodarce.pl/informacje/28497-wzrost-pkb-w-ii-kwartale-
nizszy-od-oczekiwan-bez-500-byloby-jeszcze-gorzej>, dostęp od 12.08.2016 r.

4 Luka produktowa (popytowa) (ang. productivity/output�gap) stanowi względną różnicę między rzeczy-
wistym a potencjalnym PKB, który może być wytworzony przy normalnym wykorzystaniu mocy produk-
cyjnych. Wskaźnik ten pokazuje, czy występujący w danej gospodarce popyt przewyższa jej możliwości 
wytwórcze. Domykanie się w minionych kilku latach luki popytowej z ok. 3,5% PKB w 2008 r. do 0,2% 
PKB w 2015 r. świadczy o poprawie warunków cyklicznych dla prowadzenia w Polsce działalności go-
spodarczej. Program� konwergencji.� Aktualizacja� 2016, [w:] Wieloletni� plan� finansowy� państwa� na� lata�
2016–2019, Warszawa, kwiecień 2016 r., s. 11.

5 Saldo obrotów bieżących stanowi sumę sald: a) handlu zagranicznego; b) dochodów z zagranicznych poży-
czek i inwestycji; c) dochodów z tytułu pracy za granicą oraz d) transferów prywatnych i oficjalnych. Deficyt 
obrotów bieżących oznacza, że część towarów i usług została kupiona na kredyt, a zatem stanowi on miarę 
zapożyczenia się kraju u zagranicznych dostawców. O ile w 2008 r. deficyt obrotów bieżących w relacji do 
PKB wahał się w granicach 4,3% (III kw.) – 5,5% (IV kw.), o tyle w IV kw. 2015 r. stanowił już tylko 0,4%, 
zaś w I kw. 2016 r. odnotowano w tym zakresie nadwyżkę wynoszącą 0,3% PKB. Bilans�płatniczy�Rzeczypo-
spolitej�Polskiej�za�I�kwartał�2007�roku, NBP oraz analogiczne publikacje dotyczące kolejnych kwartałów.

6 Stan�oficjalnych�aktywów�rezerwowych�w�latach�1993–2015�w�walutach�wymienianych, baza danych NBP.
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Polski, w porównaniu z sytuacją w mo-
mencie wybuchu kryzysu 2008+, zostały 
wzmocnione, co daje większą odporność 
gospodarki na szoki zewnętrzne (przy-
kładem takiego szoku może być recesja 
w państwach strefy euro)7.

W raporcie przygotowanym w ramach 
tak zwanego mechanizmu ostrzegaw-
czego (ang. Alert Mechanism Report 
– AMR) Komisja Europejska stwierdzi-
ła, że w Polsce, podobnie jak w niektórych 
innych krajach UE8, obecnie nie występuje 
ryzyko powstania nierównowagi makro-
ekonomicznej, mogącej doprowadzić do 
poważnych perturbacji gospodarczych, 
z recesją włącznie9. 

Na brak tego ryzyka wskazują zwłaszcza 
następujące przesłanki:

 • Silny wzrost popytu wewnętrznego bę-
dący efektem ożywienia konsumpcji, 
która rośnie dzięki poprawie sytuacji na 
rynku pracy i zwiększonej sile nabywczej 
gospodarstw domowych (również w na-
stępstwie uruchomienia programu 
500+ oraz deflacji), a także wysokiej 

aktywności gospodarczej i dobrej sy-
tuacji ekonomiczno-finansowej firm.

 • Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, 
która w I półroczu 2016 r. zwiększyła się 
– zgodnie z danymi GUS – o 4,4% w stosun-
ku do analogicznego okresu roku poprzed-
niego, przy czym przyrost produkcji prze-
twórstwa przemysłowego wyniósł 5,6%10.
 • Wzrost wydajności pracy w przemyśle, 
który w I półroczu 2016 r. wyniósł 2,3% 
i był nieco wyższy od przyrostu zatrud-
nienia (2,1%). Widoczny w tym czasie 
brak presji płacowej11 hamował wzrost 
jednostkowych kosztów pracy.

 • Wysoka dynamika nakładów brutto na 
środki trwałe, które w II kwartale 2016 r. 
wzrosły o 4,0%, podczas gdy w I kwartale 
zmniejszyły się o 1,8%. Spowolnienie in-
westycji w okresie styczeń-marzec 2016 r. 
okazało się jednak zjawiskiem przejścio-
wym, co nie zmienia faktu, że skala przy-
rostu nakładów brutto na środki trwałe 
w II kwartale jest oceniana jako zbyt niska 
w stosunku do potrzeb inwestycyjnych 
modernizującej się gospodarki.

7 Raport�o�stanie�równowagi�polskiej�gospodarki, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa, kwiecień 2016 r., s. 4;  
Deloitte/DNB:�Polska�utknęła�w�pułapce�średniego�dochodu, portal forsal.pl, dostęp od 18.02.2016 r.

8 Chodzi o Czechy, Danię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę i Słowację.
9 Sprawozdanie�Komisji�do�Parlamentu�Europejskiego,�Rady,�Europejskiego�Banku�Centralnego�i�Europej-

skiego�Komitetu�Społeczno-ekonomicznego�przedkładane�w�ramach�mechanizmu�ostrzegania (2016 r.), 
Bruksela, 18.03.2016 r., COM(2015) 691 final/2, s. 5.

10 Wysoka dynamika sprzedaży była widoczna w większości działów przetwórstwa. Wyjątek stanowiła pro-
dukcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, której sprzedaż w I poł. 2016 r. spadła o 5,4%, produkcja 
metali ze spadkiem o 0,4% oraz dział produkcji maszyn i urządzeń, gdzie produkcja co prawda powiększy-
ła się, ale tylko o 0,7%. Na tle dobrej na ogół koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, mocno in�mi-
nus kontrastowała sytuacja w budownictwie – w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. produkcja bu-
dowlano-montażowa w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zmniejszyła się o 11,9%, 
przy czym spadek wystąpił we wszystkich działach budownictwa, a najbardziej w budowie obiektów inży-
nierii lądowej i wodnej (spadek o 17%). „Biuletyn Statystyczny” nr 6/2016, GUS, s. 160-161.

11 Spadające bezrobocie oraz wysoki popyt na pracę oddziałują w kierunku poprawy pozycji pracowników 
i poszukujących pracy w negocjacjach płacowych z pracodawcami. Znajduje to odzwierciedlenie w pew-
nym nasileniu nacisków na wzrost płac, choć presja ze strony pracowników pozostaje nadal wyraźnie niż-
sza niż w 2008 r. Raport�o�inflacji�–�lipiec�2016�r…., op.cit., s. 34.
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 • Brak presji inflacyjnej, a właściwie utrzy-
mująca się lekka deflacja. Ceny towa-
rów i usług konsumpcyjnych w I półro-
czu 2016 r. były o 0,9% niższe od cen 
w takim samym okresie 2015 r. W przy-
padku cen produkcji sprzedanej prze-
mysłu deflacja wyniosła 1,1%.
 • Relatywnie małe zadłużenie sektora 
prywatnego i publicznego, należące do 
najniższych w UE.
 • Nadwyżka w obrotach handlowych 
w wysokości 3,68 mld euro w 2015 r. 
oraz 4,20 mld euro w okresie styczeń-
-czerwiec 2016 r., co umożliwiło ogra-
niczenie do niewielkich rozmiarów 
ujemnego salda obrotów bieżących 
w IV kwartale 2015 r. (minus 0,4% PKB), 
a następnie uzyskanie dodatniego salda 
obrotów bieżących w I kwartale 2016 r. 
(0,3% PKB).
 • Sukcesywny spadek bezrobocia, przy ro-
snącym poziomie zatrudnienia12, przy-
niósł spadek stopy bezrobocia do 8,8% 
w czerwcu 2016 r. Jest to najniższy po-
ziom od października 2008 r., natomiast 
biorąc pod uwagę analogiczny miesiąc 
lat poprzednich – od czerwca 1991 r.
 • Utrzymanie deficytu sektora insty-
tucji rządowych i  samorządowych 
(ang. general government) w granicach 

dopuszczonych przez prawo wspólno-
towe (maksimum 3,0% PKB). Z infor-
macji Ministerstwa Finansów wynika, 
że w I półroczu 2016 r., w porównaniu 
z analogicznym okresem roku poprzed-
niego, odnotowano znaczący wzrost 
wpływów podatkowych13. Dodatkowym 
czynnikiem, który ułatwi utrzymanie 
w 2016 r. deficytu sektora instytucji rzą-
dowych i samorządowych na poziomie 
nieprzekraczającym 3,0% PKB są docho-
dy z tytułu wpłaty z zysku NBP w wy-
sokości 3,2 mld zł, a przede wszystkim 
wpływy w wysokości 9,2 mld zł z aukcji 
częstotliwości na potrzeby szerokopa-
smowego Internetu.
Jedynym wskaźnikiem, w przypadku 

którego Polska przekroczyła próg ostrze-
gawczy ustalony przez Komisję Europejską 
jest międzynarodowa pozycja inwestycyjna 
netto (MPI)14. Z danych NBP wynika, że 
od 2004 r. wskaźnik MPI systematycznie 
wzrastał i w 2014 r. wyniósł 1,18 mld zł, 
co stanowiło równowartość minus 67,4% 
PKB – przy wielkości granicznej ustalonej 
przez Komisję Europejską na poziomie 
minus 35% PKB. W 2015 r. wartość MPI 
obniżyła się w ujęciu bezwzględnym do 
1,16 mld zł w I kwartale oraz do 1,12 mld zł 
w IV kwartale tego roku, zaś w relacji do 

12 W końcu IV kw. 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1,56 mln osób, zaś w końcu II kw. 
2016 r. – 1,39 mln osób, co oznacza spadek o ok. 171 tys. osób. W tym samym czasie przeciętne zatrud-
nienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło z 5,68 mln osób do 5,75 mln osób, czyli o 74 tys.

13 W okresie styczeń-czerwiec 2016 r. wpływy podatkowe były wyższe o 7,4% w porównaniu ze stanem za 
I półr. 2015 r., co oznacza dodatkowe 9,4 mld zł w budżecie państwa. Komunikat Ministerstwa Finansów 
z 21.07.2016 r.

14 Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto wyraża różnicę między aktywami i pasywami zagranicz-
nymi wszystkich podmiotów krajowych w relacji do PKB. Wskaźnik ten stanowi zestawienie należności 
zagranicznych danego kraju oraz jego zobowiązań wobec zagranicy na koniec okresu (najczęściej roku).  
Jeśli wartość netto MPI jest dodatnia, to znaczy, że kraj jest wierzycielem wobec zagranicy, jeżeli ujem-
na – że ma więcej zobowiązań.
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PKB spadła do 65%15. Mimo względnie 
dużej ujemnej wartości MPI, sytuacja taka 
nie stanowi istotnego problemu dla polskiej 
gospodarki, w szczególności nie świadczy 
o tym, że Polska stoi wobec ryzyka naru-
szenia równowagi makroekonomicznej. Po 
pierwsze, w tym kontekście ważne jest, że 
międzynarodowa konkurencyjność pol-
skiego eksportu umożliwia wysoki wzrost 
wywozu, co – wobec niższej dynamiki im-
portu – pozwala na utrzymanie dodatnie-
go, stopniowo rosnącego salda wymiany 
towarowej. Po drugie, poważną pozycję 
w bilansie płatniczym stanowią transfery 
środków strukturalnych UE, dzięki któ-
rym możliwe jest zwiększanie potencjału 
gospodarki krajowej bez generowania zo-
bowiązań wobec podmiotów zagranicz-
nych. Po trzecie, istotne znaczenie ma tutaj 
bezpieczna w przypadku Polski struktura 
pasywów zagranicznych, na którą składają 
się bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
stanowiące ponad połowę wartości MPI, 
oraz instrumenty niedłużone (kapitały 
własne i reinwestycje zysków), uznawa-
ne za bardzo stabilną formę finansowania 
zagranicznego. Po czwarte, dodatkowym 
buforem ograniczającym ryzyko związane 
z silnie ujemną wartością wskaźnika MPI 
jest wysoki poziom aktywów rezerwowych. 

W II półroczu 2016 r. pozytywne ten-
dencje widoczne w pierwszych dwóch 

kwartałach roku prawdopodobnie się wzmo-
cnią i nie przewiduje się wystąpienia czyn-
ników, które mogłyby spowodować istotne 
pogorszenie koniunktury na polskim rynku. 
Głównym motorem wzrostu gospodarcze-
go pozostanie popyt krajowy, w kreowaniu 
którego coraz większą rolę będą odgrywały 
nakłady brutto na środki trwałe. Dobra ko-
niunktura przyniesie dalszą poprawę sytuacji 
na rynku pracy. Niemal do końca III kwar-
tału 2016 r. deflacja w Polsce powinna się 
utrzymywać, zaś niewielka inflacja pojawi 
się dopiero w końcu roku16. W konsekwencji 
w całym 2016 r. ceny zmniejszą się średnio 
o 0,6% w stosunku do poziomu z roku po-
przedniego.

Oceniając przedstawione przez Polskę 
w kwietniu 2016 r. dokumenty – „Krajowy 
program reform na 2016 r.” oraz „Program 
konwergencji. Aktualizacja 2016”, Ra da 
Europejska uznała, że zapisany w „Progra-
mie konwergencji” scenariusz makroeko-
nomiczny dotyczący 2016 r.17 jest możli-
wy do osiągnięcia, natomiast scenariusze 
odnoszące się lat 2017–2019 mogą okazać 
się zbyt optymistyczne i są obarczone ry-
zykiem, iż Polska nie spełni w tym okresie 
wymagań paktu stabilności i wzrostu18. 
Ponadto Rada odnotowała, że:

 • Polska jest obecnie jedynym państwem 
UE, w którym nie istnieje w pełni nie-
zależna rada budżetowa;

15 Baza danych NBP.
16 Wzrost cen w końcu 2016 r. będzie wynikał z rosnących cen paliw oraz zwiększającej się presji popytowej 

w związku z pojawieniem się na rynku środków przekazywanych w ramach programu 500+.
17 Scenariusz ten zakłada wynik nominalny i strukturalny sektora instytucji rządowych i samorządowych 

w relacji do PKB na poziomie odpowiednio minus 2,6% oraz minus 3,1%, a także dług publiczny w relacji 
do PKB wynoszący 52%. Program�Konwergencji…, op.cit., s. 29-30.

18 Zalecenie�Rady�w�sprawie�krajowego�programu�reform�Polski�na�2016�r.�oraz�zawierające�opinię�Rady�na�temat�przed-
stawionego�przez�Polskę�programu�konwergencji�na�2016�r., COM(2016) 341 final, Bruksela, 18.05.2016 r., s. 3.
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 • w grudniu 2015 r. zmodyfikowana zo-
stała tak zwana stabilizująca reguła wy-
datkowa, która ma chronić przed naru-
szeniem bezpieczeństwa finansów pu-
blicznych przez nadmierne – w stosunku 
do dochodów budżetowych – wydatki 
państwa;
 • Polska w dalszym ciągu stosuje obniżone 
stawki podatku VAT w odniesieniu do 
niektórych towarów i usług, co przy-
czynia się do pomniejszenia wpływów 
z tytułu tego podatku;
 • przed polskim rynkiem pracy stoją po-
ważne wyzwania strukturalne, związa-
ne ze starzeniem się siły roboczej, rela-
tywnie niską wydajnością pracy, dużą 
fragmentacją rynku pracy19, słabością 
systemu edukacji, który w zbyt małym 
stopniu zapewnia kształcenie i szkolenie 
zawodowe zgodne z rzeczywistymi po-
trzebami rynku, a także niską aktywno-
ścią zawodową kobiet na tle trudności 
z pogodzeniem pracy zawodowej z obo-
wiązkami rodzinnymi (skutek niedoro-
zwoju rynku usług opieki nad dziećmi 
i osobami starszymi);
 • nadal funkcjonują preferencyjne sektoro-
we systemy zabezpieczenia społecznego, 

w szczególności wysoko dotowane sys-
temy emerytalno-rentowe dla rolników 
i górników;
 • pomimo zrealizowania w minionych 
latach znaczących inwestycji w rozwój 
sieci transportu, łączności oraz przesyłu 
energii, wciąż występują w kraju wąskie 
gardła w tym zakresie20.
Wszystko to razem może rodzić ryzy-

ko dla stabilności finansów publicznych 
w długim okresie21. W związku z tym Rada 
Europejska przedstawiła trzy zalecenia, 
z których pierwsze dotyczyło konieczno-
ści dokonania rocznej korekty budżetowej 
wynoszącej 0,5% PKB, prowadzącej do 
osiągnięcia średniookresowego celu bu-
dżetowego22 już w latach 2016 i 2017, pod-
czas gdy w „Programie konwergencji 2016” 
przyjęto, że nastąpi to po 2019 r. Rada za-
leciła również wzmocnienie ram budżeto-
wych, w tym przez ustanowienie niezależ-
nej rady budżetowej, jak również zwięk-
szenie efektywności poboru podatków, 
zapewnienie respektowania przepisów 
dotyczących podatku VAT i ogranicze-
nie stosowania obniżonych stawek VAT. Po 
drugie, należy zapewnić stabilność systemu 
emerytalnego oraz zwiększyć uczestnictwo 

19 Na tle stosowania różnych form zatrudnienia, z nadużywaniem umów na czas określony oraz umów cywil-
noprawnych.

20 Zalecenie�Rady�w�sprawie�krajowego�programu�reform…,�op.cit., s. 3-5.
21 Taką opinię zdają się podzielać Standard&Poor’s oraz Moody’s, dwie z trzech najważniejszych agencji 

ratingowych, których zdaniem, polska gospodarka ma solidne fundamenty dające podstawy do wzrostu 
gospodarczego, ale w 2016 r. pogorszeniu uległa przewidywalność polityki gospodarczej oraz klimat in-
westycyjny w Polsce. W konsekwencji agencja Standard&Poor’s zdecydowała w styczniu 2016 r. o ob-
niżeniu ratingu Polski z A minus do BBB plus (co w przypadku Polski zdarzyło się po raz pierwszy od 20 
lat) oraz zmianie perspektywy polskiej gospodarki ze stabilnej na negatywną. Z kolei agencja Moody’s 
w maju 2016 r. utrzymała dotychczasowy rating (A2), ale zmieniła perspektywę na negatywną. Agencja 
Fitch, inaczej niż agencje Moody’s i Standard&Poor’s, decyzją z lipca 2016 r. utrzymała bez zmian rating 
(A minus) oraz perspektywę (stabilna).

22 Średniookresowy cel budżetowy (ang. medium-term�budgetary�objective�– MTO) zakłada deficyt struktu-
ralny na poziomie 1% PKB.
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w rynku pracy grup zawodowych objętych 
preferencyjnymi systemami emerytalno-
-rentowymi przez rozpoczęcie reformy 
tych systemów. Ponadto powinny zostać 
usunięte przeszkody zniechęcające pra-
codawców do stosowania trwałych form 
zatrudnienia (umów o pracę na czas nie-
określony) oraz należy udoskonalić sys-
tem kształcenia tak, aby był lepiej dosto-
sowany do potrzeb rynku pracy. Po trzecie, 
należy podjąć działania w celu usunięcia 
przeszkód utrudniających inwestycje 
w infrastrukturę transportową, łączno-
ściową i energetyczną oraz inwestycje in-
frastrukturalne w sektorze budowlanym. 
Wzmocnienia wymaga także system pla-
nowania zagospodarowania przestrzenne-
go, bowiem w dalszym ciągu wiele gmin 
w ogóle nie posiada takich planów23.

Istota dryfu rozwojowego 
oraz bariery strukturalne
Dryf rozwojowy oznacza sytuację, w której 
gospodarka Polski wykorzystuje swój po-
tencjał, w tym fundusze pozyskane w ra-
mach członkostwa w UE, w sposób bardzo 
ekstensywny, niestwarzający warunków do 
poszerzenia zdolności wytwórczych w za-
kresie wyrobów innowacyjnych, o dużym 
wsadzie wysokiej techniki, umiejscowio-
nych w górnych strefach międzynarodo-
wych łańcuchów wartości dodanej (ang. 
global value chains – GVC). Co prawda 
znacząca część polskich przedsiębior-
ców jest już włączona w łańcuchy GVC, 
ale wytwarzane przez te firmy wyroby 

przeważnie lokują się w ich środkowej 
części. Oznacza to, że Polska zasadniczo 
nie specjalizuje się ani w produkcji bar-
dzo nisko przetworzonych półproduktów, 
ani też w wytwarzaniu dóbr i usług fi-
nalnych. Nasze obecne miejsce w łańcu-
chach GVC z jednej strony umożliwia 
efektywną absorpcję technologii zagra-
nicznych, ale z drugiej strony, niesie ze 
sobą ryzyko utrwalenia dotychczasowej 
struktury produkcji ukierunkowanej na 
wyroby niskokosztowe24. 

Wzrost innowacyjności polskich przed-
siębiorców umożliwiłby przesunięcie się 
do górnych stref łańcuchów GVC, zapew-
niających wyższą rentowność produkcji 
i pozwalających, w większym niż obecnie 
stopniu, na budowanie konkurencji poza-
cenowej, opartej na czynnikach technolo-
gicznych oraz jakościowych. Dotychczas 
jednak nie zdołano wdrożyć w polskiej go-
spodarce mechanizmów sprzyjających wy-
korzystywaniu importowanych technologii 
do kreowania własnych (krajowych) roz-
wiązań, które następnie byłyby stosowane 
w wielu nowych obszarach gospodarki, 
tworząc jednocześnie impulsy do dalszego 
rozwoju wiedzy, technologii i innowacji 
na potrzeby przemysłu i sfery usług. Brak 
mechanizmów umożliwiających dyfuzję 
kreatywną, czyli twórcze wzbogacanie 
technologii pozyskanych za granicą i wpro-
wadzanie na rynek światowy uzyskanych 
na tej podstawie własnych oryginalnych 
wyrobów powoduje, że polscy przed-
siębiorcy ograniczają się przeważnie do 

23 Zalecenie�Rady�w�sprawie�krajowego�programu�reform…,�op.cit., s. 6.
24 Potencjał� innowacyjny� gospodarki:� uwarunkowania,� determinanty,� perspektywy, NBP, Warszawa, maj 

2016 r., s. 92.
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powielania dostępnych już rozwiązań, co 
najwyżej z ewentualnymi ich modyfikacja-
mi. W konsekwencji musi to spowodować 
coraz wyraźniejszy dystans wobec konku-
rentów, którzy sukcesywnie wzbogacają 
swoją ofertę rynkową o wyroby powstałe 
na bazie nieustannie rozwijanych techno-
logii i innowacji. Utrzymywanie tego stanu 
rzeczy wpływa hamująco na dynamikę pro-
cesów rozwojowych w Polsce i powoduje, 
że stopa wzrostu nie może przekroczyć 
relatywnie niskiego pułapu. W konsekwen-
cji, chociaż PKB sukcesywnie rośnie, i to 
nawet szybciej niż w wielu innych krajach 
UE, jednak wzrost ten jest zbyt wolny, 
aby Polska mogła umocnić pozycję w go-
spodarce europejskiej oraz na wybranych 
rynkach światowych i tym samym skutecz-
nie nadrabiać zapóźnienie w stosunku do 
państw „piętnastki”.

Ewidentnym sygnałem, że polska go-
spodarka natrafiła na bariery strukturalne 
wpływające hamująco na stopę wzrostu, 
jest pogorszenie się dynamiki produk-
tywności czynników produkcji (ang. total 
factor productivity – TFP). O ile w latach 
2000–2006 średnioroczne tempo wzro-
stu TFP wynosiło w Polsce 2,9%, o tyle 
w okresie 2007–2011 już tylko 1,7%, 
zaś w okresie 2012–2015 jeszcze mniej, bo 
około 1,0%25. Z analiz przeprowadzonych 
przez DNB Bank Polska SA we współpracy 
z firmą konsultingową Deloitte wynika, 
że produktywność czynników produkcji 
jest w Polsce silnie zróżnicowana w ujęciu 
sektorowym, przy czym wskaźnik TFP 

wykazuje wyraźną tendencję rosnącą 
w kilku zaledwie branżach (zakwatero-
wanie i gastronomia, opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna oraz tzw. pozostała 
działalność usługowa), które łącznie wy-
twarzają jedynie 10% wartości dodanej 
brutto powstającej w polskiej gospodarce. 
Wzrostem TFP, ale z tendencją słabnącą, 
odznaczają się z kolei sektory odpowia-
dające za następne 30% wolumenu war-
tości dodanej brutto, takie jak: przemysł 
przetwórczy, informacja i komunikacja, 
działalność finansowa i ubezpieczeniowa 
oraz administrowanie i działalność wspie-
rająca. Największy udział w tworzeniu 
wartości dodanej brutto, wynoszący 40%, 
mają sektory z malejącą stopą TFP (handel, 
edukacja, wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną 
i gorącą wodę, administracja publiczna). 
Pozostałe 20% wartości dodanej brutto 
powstaje w sektorach, w których od kilku 
lat wzrost produktywności jest bliski zeru 
(dostawa wody, gospodarowanie ściekami 
i odpadami, budownictwo, transport i go-
spodarka magazynowa oraz obsługa rynku 
nieruchomości). Wynika z tego, że szansę 
na przyspieszony wzrost TFP mają jedynie 
nieliczne sektory, odgrywające w procesie 
tworzenia wartości dodanej brutto rela-
tywnie małą rolę, przeważają natomiast 
sektory, które ciągną polską gospodarkę 
w dół26.

Stan dryfu rozwojowego stanowi skumu-
lowany efekt oddziaływania wielu czyn-
ników, z których najistotniejsze zostały 

25 Strategia�na�rzecz�odpowiedzialnego�rozwoju…,�op.cit., s. 35.
26 Raport� –� kierunki� 2016.� Polska�w� pułapce� średniego� dochodu., DNB Bank Polska SA oraz Deloitte,  

Warszawa 2016, s. 12-13.
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– jak się wydaje trafnie – wskazane w rzą-
dowej „Strategii na rzecz odpowiedzial-
nego rozwoju” w formule pięciu pułapek: 
a) średniego dochodu; b) średniego pro-
duktu; c) braku równowagi; d) słabości 
instytucjonalnej oraz e) demograficznej27. 
Wymienione zjawiska są ze sobą powią-
zane związkami przyczynowo-skutkowy-
mi oraz wzajemnie się wzmacniają, stano-
wiąc czynniki utrwalające ograniczenia 
w procesie rozwoju gospodarczego Polski, 
czego wyrazem jest spłaszczenie krzywej 
wzrostu. Należy zgodzić się z autorami 
„Strategii”, że nadrzędne znacznie ma tutaj 
pułapka słabości instytucji, gdyż to właśnie 
nieefektywne państwo jest w istotnym 
stopniu odpowiedzialne za brak impulsów 
powiększających polski kapitał w gospo-
darce, za niską innowacyjność przedsię-
biorców, za budowanie konkurencyjności 
głównie na podstawie czynnika kosztów, 
a nie wiedzy, innowacyjności i jakości wy-
robów, a także za brak aktywnej polityki 
demograficznej28.

Istotą pułapki średniego dochodu jest 
ujawnienie się barier strukturalnych, 

które – w momencie gdy zanika przewa-
ga konkurencyjna w postaci relatywnie 
niskich kosztów pracy oraz rezerw w za-
kresie wzrostu wydajności pracy29 – utrud-
niają przejście gospodarki od imitacyjne-
go modelu rozwoju, opartego na prostym 
wdrażaniu pozyskanych w państwach 
zachodnich nowoczesnych (ale z reguły 
nienajnowszych) technologii, do modelu 
kreatywnego, którego podstawę stano-
wi sukcesywnie wzbogacany wewnętrz-
ny potencjał produkcyjny, naukowo-ba-
dawczy i innowacyjny. W tym wypadku 
importowane technologie stanowią jedy-
nie punkt wyjścia do dalszego twórczego 
ich przekształcania w kraju, a także in-
spirację dla przedsiębiorców do poszuki-
wania nowatorskich rozwiązań techno-
logicznych. Sumarycznym tego efektem 
jest wykształcanie się nowych dziedzin 
przewagi konkurencyjnej, opartych na 
wiedzy oraz innowacjach, adekwatnych 
do wymagań współczesnych rynków, gdzie 
rywalizacja oparta na niskiej cenie wyraź-
nie traci na znaczeniu. W sytuacji słab-
nięcia dotychczasowych dźwigni wzrostu 
i konkurencyjności Polska musi zbudować 

27 Strategia�na�rzecz�odpowiedzialnego�rozwoju…,�op.cit., s. 11-12.
28 Tamże, s. 12. Zob. także: M. Grodzicki (red.), T. Janyst, K. Muszyński: Wyzwania� rozwojowe� Polski.�

Czy�plan�Morawieckiego�może�im�zaradzić?, Analiza Fundacji Kaleckiego, nr 1/2016, Warszawa, 18 kwiet-
nia 2016 r., s. 16.

29 Na początku transformacji systemowej godzina pracy polskiego robotnika przemysłowego kosztowała 
poniżej 1 euro, w 2004 r. – 4,8 euro, zaś w 2015 r. – 8,6 euro. Mimo że w porównaniu z kosztami roboczo-
godziny w przemyśle Niemiec (w 2015 r. – 41,3 euro) czy Francji (35,1 euro) praca robotnika w Polsce 
jest nadal bardzo tania, to jednak obecnie pojawili się – także w Europie – konkurenci, którzy mają niż-
sze koszty pracy niż w Polsce (na przykład w Bułgarii roboczogodzina w przemyśle kosztowała w 2015 r. 
4,1 euro, w Rumunii – 5,0 euro, na Litwie – 6,8 euro, na Łotwie – 7,1 euro oraz na Węgrzech – 7,5 euro). 
Jednocześnie wyczerpały się już w Polsce rezerwy wzrostu wydajności pracy, które można było łatwo 
uruchomić dzięki prywatyzacji, unowocześnieniu technologii (głównie przez ich import), poprawie orga-
nizacji produkcji i marketingu oraz włączeniu polskich przedsiębiorców do światowych sieci dystrybucji. 
Dane dotyczące kosztów pracy – „Eurostat Pressrelease” nr 61/2016, 1 April 2016, s. 2. W.M. Orłow-
ski: Pod�szklanym�sufitem.�Czym�jest�pułapka�średniego�rozwoju�i�czy�Polska�musi�w�niej�utknąć?, portal  
www.polityka.pl, dostęp od 16.02.2016 r.
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nowe formy przewagi w wybranych obsza-
rach specjalizacji produktowej, w przeciw-
nym bowiem razie utknie w grupie kra-
jów o średnim dochodzie, z których część 
co prawda uzyskała liczące się miejsce na 
gospodarczej mapie świata, ale wspólną 
ich cechą jest to, że nie są w stanie zmniej-
szyć dystansu do państw najwyżej rozwi-
niętych, a z czasem ten dystans zaczynają 
tracić.

Pułapka przeciętnego produktu wyraża 
się w tym, że wiele polskich firm jest w sta-
nie wytwarzać jedynie relatywnie proste 
w sensie technologicznym, mało innowa-
cyjne wyroby, których największy atut 
stanowią niskie koszty produkcji. Jedną 
z głównych tego przyczyn jest funkcjono-
wanie w otoczeniu gospodarczym kształ-
towanym przez prymat najniższej ceny 
(czego najlepszym przykładem są przetargi 
publiczne), a nie przez kryteria zaawanso-
wania technologicznego, innowacyjności 
oraz jakości wyrobów. Dominacja zasady 
najniższej ceny podważa sens konkurowa-
nia na podstawie kryterium kompetencji 
oraz unikatowych umiejętności przedsię-
biorców. W konsekwencji w strukturze 
produkcji sprzedanej przemysłu dominu-
ją wyroby niskiej techniki (według GUS, 
w 2014 r. 34% wolumenu sprzedaży) 
oraz średnio-niskiej techniki (33,9%), 

przy niewielkim udziale wyrobów wyso-
kiej techniki (5,2%). Niezbyt silna jest rów-
nież skłonność polskich przedsiębiorców 
do wdrażania innowacji – w grupie firm 
przemysłowych aktywnością w tym za-
kresie odznaczało się w latach 2012–2014  
jedynie 18,6% podmiotów, a w grupie 
przedsiębiorstw usługowych – 12,3% pod-
miotów30. W tej sytuacji nie może dziwić, 
że, w ocenie Ministerstwa Rozwoju, na 
status światowych czempionów zasługuje 
tylko sześciu przedsiębiorców z Polski31.

Mimo że wydatki na badania naukowe 
i prace rozwojowe w Polsce w minionych 
kilku latach systematycznie rosły w licz-
bach absolutnych oraz w relacji do PKB  
(tabela 3, s. 132), to jednak dotychczas 
nie przyniosło to istotnej poprawy w za-
kresie zaawansowania technologicznego 
i innowacyjności wytwarzanych w kraju 
wyrobów. W rezultacie Polska wciąż ma 
mocno ujemne saldo w wymianie zagranicz-
nej w dziedzinie wyrobów wysokiej tech-
niki32, a także nadal jest klasyfikowana na 
odległych miejscach w międzynarodowych 
rankingach innowacyjności (tabela 4, s. 132).

Pułapka braku równowagi związana 
jest z zachwianiem balansu pomiędzy rolą 
kapitału zagranicznego i kapitału krajowego 
w procesie wzrostu polskiej gospodarki. 
Chodzi o to, że w wyniku transformacji 

30 Działalność�innowacyjna�przedsiębiorstw�w�latach�2012–2014, GUS, Warszawa, 22 grudnia 2015 r., s. 9, 31 i 36.
31 Są to: KGHM Polska Miedź SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA, PKO Bank Polski SA, Polski  

Koncern Naftowy Orlen SA, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Grupa Lotos SA. Zob. 
wypowiedź M. Morawieckiego, wicepremiera i ministra gospodarki, cytowana na łamach portalu forsal.
pl., dostęp od 26.02.2016 r.

32 W 2015 r. wspomniany deficyt wyniósł 3,1 mld euro w wymianie z krajami UE oraz 6,8 mld euro, je-
śli pod uwagę weźmie się wszystkie kraje świata. Oznacza to pewną poprawę w stosunku do okresu 
2008–2012, kiedy nierównowaga w tym zakresie sięgała w niektórych latach 6,5 mld euro (kraje UE) 
oraz 9,3 mld euro (wszystkie kraje świata). Baza danych Eurostat, tabela htec_trd_group4.



132 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Paweł Wieczorek

ustrojowej w Polsce ukształtowała się spe-
cyficzna odmiana kapitalizmu, której wi-
doczną cechą jest silna zależność procesów 
rozwojowych od napływu zagranicznych 
inwestycji oraz technologii33. Oczywiście 
obecność kapitału zagranicznego w polskiej 

gospodarce jest niezbędna, bowiem pozwo-
liła na uzupełnienie niedostatków w zakre-
sie kapitału i technologii. Bez inwestycji 
zagranicznych uzyskanie długookresowe-
go wzrostu PKB w powiązaniu z ekspan-
sją eksportową, a także przeprowadzenie 

Tabela 3. Wysokość i struktura nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe 
w Polsce w latach 2009–2014 (w cenach bieżących)

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe (w mld zł) 9,07 10,42 11,69 14,35 14,42 16,17

Relacja nakładów na badania naukowe
i prace rozwojowe do PKB (w %)

Polska 0,67 0,72 0,75 0,89 0,87 0,94

Średnia dla UE 1,94 1,93 1,97 2,01 2,01 2,03

Cel dla Polski wynikający ze strategii Europa 2020 – 1,7%; cel dla UE-28 – 3,0% PKB.
Źródło: Działalność�badawcza�i�rozwojowa�w�Polsce�w�2014�r., GUS, Warszawa, 14.10.2015 r., s. 1. Baza 
danych Eurostat, tabela t2020_20.

Tabela 4. Miejsce Polski w wybranych międzynarodowych rankingach innowacyjności w 2015 r.

Ranking
innowacyjności

Państwa 
objęte

badaniem

Miejsce 
Polski 

w rankingu

Kryteria (czynniki) brane pod uwagę
przy ustalaniu miejsca państw  

objętych badaniem

Innovation Union 
Scoreboard 2015 28 krajów UE 24

25 wskaźników w ramach 8 obszarów problemowych 
(zasoby ludzkie, system B+R, finansowanie B+R, 
inwestycje, aktywność firm, aktywność patentowa, 
innowatorzy wśród MSP, efekty ekonomiczne)

Global 
Competitiveness 
Index  
2015–2016

140 krajów 
świata

41

64

Wskaźniki w filarze Innovation�and�sophistication�
factors, w tym wskaźnik innovations

The Bloomberg 
Innovation Index 
2016

50 najbardziej 
innowacyjnych 

krajów 
świata

23

6 obszarów problemowych (badania i rozwój, 
innowacyjna produkcja, firmy wysokiej techniki, 
edukacja, personel naukowy oraz system 
patentowy)

The Global 
Innovation Index 
2015

141 krajów 
świata 46

84 wskaźniki w ramach 7 filarów (instytucje, kapitał 
ludzki i badania, infrastruktura, poziom rozwoju 
rynku, poziom rozwoju biznesu, tworzenie wiedzy 
i technologii, kreatywna produkcja)

33 T. Grosse: Egzogeniczna�gospodarka�w�Polsce.�Model�kapitalizmu�wynikający�z�przemian�politycznych, 
Uniwersytet Rzeszowski, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, zeszyt nr 24/2012, s. 16.
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gruntownej restrukturyzacji i modernizacji 
gospodarki, nie byłyby po prostu możliwe. 
O znaczącej roli kapitału obcego w pol-
skiej gospodarce dobitnie świadczy fakt, 
że obecnie 2/3 polskiego eksportu i poło-
wę produkcji przemysłowej tworzą firmy 
z udziałem zagranicznym. 

Po dwudziestu pięciu latach budowy 
nowoczesnej gospodarki rynkowej brak do-
statecznie silnego krajowego zaplecza kapi-
tałowego może jednak rodzić obawy o dłu-
gookresową stabilność polskiej gospodarki, 
a także o jej pozycję w gospodarce europej-
skiej i światowej34. Nie ulega wątpliwości, 
że kapitał krajowy stanowi podstawę sta-
bilności makroekonomicznej wszystkich 
państw „piętnastki” i jego wzmacnianie 
jest z reguły traktowane przez poszcze-
gólne kraje jako ważny kierunek polityki 
ekonomicznej. Nie znaczy to, że należy 
tworzyć bariery dla napływu kapitału za-
granicznego do Polski, zwłaszcza że jego 
strumień w minionych kilku latach uległ 
zmniejszeniu35. Spadek ten jest także wi-
doczny w 2016 r., w związku z pogorsze-
niem się klimatu inwestycyjnego w kraju na 
tle obaw o stabilność finansów publicznych 
oraz wskutek mniejszej czytelności polityki 

gospodarczej36. Generalnie więc obecność 
kapitału zagranicznego jest w Polsce bardzo 
pożądana, ale jednocześnie należy dążyć 
do odpowiedniego sterowania strumienia-
mi tego kapitału, tak aby płynął on przede 
wszystkim do sektorów objętych prefe-
rencjami polityki gospodarczej państwa, 
przy mocno akcentowanej potrzebie bu-
dowy krajowego zaplecza kapitałowego 
z wykorzystaniem zasobów wewnętrznych 
oraz polonijnych.

Kontynuacja procesu konwergencji wy-
maga wzmocnienia potencjału wzrostu pol-
skiej gospodarki i co za tym idzie, wyraźne-
go zwiększenia nakładów inwestycyjnych, 
które w minionych latach były ewidentnie 
zbyt niskie. Wskazuje na to udział nakładów 
inwestycyjnych w PKB oscylujący w okresie 
2005–2015 wokół 20% (tabela 5, s. 134). 
Zwiększenie inwestycji nie będzie jednak 
łatwe z uwagi na relatywnie niski poziom 
dochodu per capita, a jednocześnie rozbu-
dowane aspiracje konsumpcyjne gospo-
darstw domowych, czego łącznym skut-
kiem są stosunkowo małe zasoby oszczęd-
ności, które może zmobilizować krajowa 
gospodarka pod inwestycje37. W dodat-
ku, zarówno w przypadku oszczędności 

34 Pogląd ten zdają się podzielać np. eksperci DNB Bank Polska SA oraz Deloitte, stawiający tezę, że  
finansowanie luki inwestycji i oszczędności musi w ¾ pochodzić ze źródeł krajowych, a tylko w ¼ ze 
źródeł zagranicznych. Brak wystarczającego krajowego zaplecza kapitałowego stwarza ryzyko kryzysu 
bilansu płatniczego w efekcie wzrostu zadłużenia zagranicznego. Raport�–�kierunki�2016.�Polska�w�pułap-
ce…, op.cit., s. 7-8.

35 Z danych NBP wynika, że o ile w latach 2005–2010 wartość napływającego średniorocznie do Polski kapitału obcego 
odpowiadała ok. 4% PKB, o tyle w latach 2010–2015 już tylko 3% PKB. Sytuacja�finansowa�sektora…,�op.cit., s. 14.

36 Wyrazem tego rodzaju obaw było zaliczenie Polski w 2016 r. przez agencje ratingowe Standard&Poor’s 
i Moody’s do państw o negatywnej perspektywie.

37 Raport� o� stanie� równowagi…,�op.cit., s. 68. W latach 2004–2014 stopa oszczędności brutto wynosi-
ła w Polsce średnio 17,8%, podczas gdy w Niemczech 26,2%, a w Czechach 24,2%. Szczególnie niski 
jest poziom oszczędności gospodarstw domowych. W latach 2006–2014 stanowił równowartość 2,2% 
PKB, natomiast w Czechach 6,5% PKB, a w Niemczech 11,1%, przy średniej dla UE na poziomie 7,4%. 
Strategia�na�rzecz�odpowiedzialnego�rozwoju…,�op.cit., s. 73.
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przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domo-
wych, do finansowania potrzeb inwesty-
cyjnych w praktyce można wykorzystać 
jedynie część zgromadzonych środków38. 

Pułapka słabości instytucjonalnej od-
zwierciedla generalnie niską efektywność 
administracji publicznej przy jednocześnie 
wysokich kosztach jej funkcjonowania. 
Symptomatyczne jest, że zdecydowana 
większość instytucji państwa nie cie-
szy się zaufaniem przedsiębiorców39. 
Niewątpliwym wyzwaniem pozostaje 
niewystarczająca koordynacja działań 
instytucji publicznych, za mało klarow-
ny podział kompetencji między organami 

rządowymi i samorządowymi, a także zbyt 
słabe powiązanie polityki publicznej z in-
strumentami finansowymi. Mimo wielu 
pozytywnych zmian będących efektem 
między innymi ustaw deregulacyjnych40, 
polscy przedsiębiorcy działają w otoczeniu 
prawno-instytucjonalnym, które w niewy-
starczający sposób wspiera i zachęca firmy 
do angażowania się w projekty obarczone 
ponadprzeciętnym ryzykiem ekonomicz-
nym, w tym zwłaszcza dotyczące wysokich 
technologii i innowacji. 

Przedsiębiorczości w ogóle, a innowa-
cyjności w szczególności, nie sprzyjają: 

 • Uciążliwości administracyjno-biurokra-
tyczne, utrudniające realizację inwestycji 

Tabela 5. Udział nakładów inwestycyjnych w PKB w Polsce w latach 2005–2015 (w %)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Relacja inwestycji 
do PKB 18,2 19,7 21,6 22,3 21,2 20,3 20,7 19,8 18,8 19,6 20,2

Źródło: Baza danych GUS, zakładka „Obszary tematyczne/Rachunki narodowe”. 

38 Głównym powodem, dla którego przedsiębiorcy gromadzą oszczędności nie jest finansowanie inwesty-
cji, lecz chęć zabezpieczenia się przed skutkami szoków makroekonomicznych oraz utratą dobrej opinii 
u kontrahentów i dostawców na skutek zatorów płatniczych. Z kolei wykorzystanie oszczędności zgro-
madzonych przez gospodarstwa domowe (w końcu 2015 r. wynosiły one 1082 mld zł netto) jako podsta-
wy kredytów inwestycyjnych dla firm czy też do finansowania potrzeb pożyczkowych państwa ogranicza 
struktura tych oszczędności, z dominującym udziałem gotówki i depozytów krótkoterminowych (w su-
mie 46,5% oszczędności netto) i ze znacznie mniejszym udziałem depozytów długoterminowych (32,4%). 
Sytuacja�finansowa�sektora�gospodarstw�domowych�w�IV�kw.�2015�r., nr 02/16, NBP, Warszawa, lipiec 
2016 r., s. 28. N. Nehrebecka, A. Białek-Jaworska: Determinanty�oszczędności�i�nadpłynności�przedsię-
biorstw�w�Polsce, „Bank i Kredyt” nr 47, 2016, s. 169.

39 Szerzej na ten temat w: Przedsiębiorcy�a�państwo�–�wzajemny�poziom�zaufania.�Raport�z�Badania. Ra-
port został zaprezentowany podczas IV Kongresu Rzetelnych Firm w październiku 2015 r. i udostępnio-
ny pod adresem: <http://docplayer.pl/7092300-Raport-z-badania-przedsiebiorcy-a-panstwo-wzajemny-
poziom-zaufania-iv-kongres-rzetelnych-firm-pazdziernik-2015-r.html>.

40 Dotychczas weszły w życie cztery tego rodzaju ustawy. W wyniku podjętych działań legislacyjnych doko-
nano łącznie ponad 300 zmian w 109 ustawach, a korzyści finansowe dla przedsiębiorców z wprowadzo-
nych rozwiązań mogą sięgać kwoty nawet kilku miliardów złotych rocznie, głównie w postaci zaoszczę-
dzonych środków wynikających z redukcji obciążeń biurokratycznych. Wypowiedź M. Haładyja, podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, w: Przeciwdziałanie�szarej�strefie�w�Polsce, The Global Compact. 
Network Poland, Warszawa 2016, s. 25.
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lub wejście na polski rynek nowych firm. 
Według przygotowanego pod auspicja-
mi Banku Światowego raportu „Doing 
Business 2016”, oceniającego warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej 
w poszczególnych państwach, Polska 
została sklasyfikowana na 25. miej-
scu, siedem miejsc wyżej niż w 2015 r. 
Oczywiście, biorąc pod uwagę dużą licz-
bę państw objętych badaniem (189), 
można by sądzić, iż przyznane Polsce 
miejsce w rankingu jest całkiem dobre, 
jednak gdy pod uwagę weźmie się oceny 
cząstkowe, wówczas wyraźnie widać, że 
pod wieloma względami (np. w przy-
padku procedur związanych z zakłada-
niem firmy, uzyskiwaniem pozwoleń na 
budowę, egzekwowaniem należności 
oraz płaceniem podatków) Polska nadal 
zajmuje odległą pozycję (52-85)41.

 • Rozbudowane obowiązki przedsiębior-
ców w zakresie sprawozdawczości z pro-
wadzonej działalności biznesowej, z czym 
z kolei związane są liczne procedury kon-
trolne mające na celu weryfikację spo-
rządzanych przez firmy informacji.

 • Wysoce skomplikowany, i przy tym mało 
stabilny, system podatkowy42. Według ra-
portu „Paying Taxes 2016”, przygoto-
wanego przez firmę doradczą PwC we 

współpracy z Bankiem Światowym, Pol-
ska zajmuje 58. miejsce (na 189 państw 
objętych badaniem) pod względem 
przejrzystości i racjonalności systemu 
podatkowego. Co prawda oznacza to 
istotny postęp w stosunku do 2015 r., 
kiedy Polska była sklasyfikowana na 87. 
miejscu43, ale można mieć jednak wąt-
pliwości, czy poprawa jest faktycznie tak 
duża – na przykład liczba płatności zwią-
zanych z uiszczaniem należnych podat-
ków uległa w stosunku do 2015 r. wyraź-
nemu zmniejszeniu (z 18 do 7), ale czas 
potrzebny na ich wykonanie niewiele 
się skrócił (z 286 do 271 roboczogodzin 
w ciągu roku)44. Fakt, że obowiązuje sze-
reg wyjątków od podstawowej stawki 
VAT (23,0%) – dotyczących artykułów 
żywnościowych, farmaceutyków oraz nie-
których rodzajów usług objętych stawką 
obniżoną do 5-8% – wpływa negatywnie 
na przejrzystość systemu podatkowego, 
a ponadto oznacza zmniejszone wpły-
wy do budżetu państwa. Duży problem 
w polskim systemie podatkowym sta-
nowią wyłudzenia VAT, możliwe dzięki 
istniejącym lukom w prawie podatko-
wym. Straty budżetu państwa z tytułu 
zaniżania VAT oceniane są na 26% po-
tencjalnych wpływów z tego podatku45.

41 Doing�Business�2016, The World Bank, Washington 2016, s. 227.
42 Dobrym przykładem może być tutaj ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), która 

była już zmieniana blisko pięćdziesiąt razy.
43 Przesunięcie się w rankingu o 29 miejsc związane jest m.in. z wprowadzeniem na szeroką skalę elektro-

nicznych rozliczeń z fiskusem w ramach programu e-podatki.
44 Paying�Taxes�2015, PwC, World Bank Group, 2015, s. 154, 161 i 165; Paying�Taxes�2016, PwC, World 

Bank Group, 2016, s. 132, 139 i 143.
45 Komunikat Ministerstwa Finansów po zorganizowanej 7.04.2016 r. konferencji pt. Przeciwdziałanie�sza-

rej�strefie, portal www.mf.gov.pl, dostęp od 7.04.2016 r. Można przypuszczać, że Ministerstwo Finansów 
przywołało tutaj szacunki Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi, luka w podatku VAT wynosiła w Polsce 
w 2013 r. 26,7% możliwych do uzyskania wpływów z tego podatku. Study�to�quantify�and�analyze�the�VAT�
gap�in�the�EU�Member�States�2015,Report, European Commission, May 2015, s. 4, 15 i 17.
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 • Inflacja prawa, w tym obfitość prze-
pisów regulujących działalność gospo-
darczą. W 2015 r. „produkcja” prawa 
była w Polsce zdecydowanie najwyższa 
od początku transformacji –ukazały się 
2372 nowe ustawy i rozporządzenia, 
liczące w sumie niemal 30 tys. stron 
(z tego 1/3 stanowiły przepisy gospo-
darcze). Rzecz nie tylko w tym, że Pol-
ska pod względem liczby oraz objęto-
ści przyjmowanych aktów prawnych 
należy do ścisłej czołówki europejskiej 
(3. i 4. miejsce), ale przede wszystkim 
w tym, iż polskie prawo jest najbardziej 
chwiejne spośród wszystkich państw 
UE. Jak wynika z obliczeń firmy kon-
sultingowej Grant Thornton Frąckowiak 
Sp. z o.o. sp.k., Polska w 2014 r. wpro-
wadziła w życie 56-krotnie więcej re-
gulacji niż Szwecja i 43-krotnie więcej 
niż Belgia, uznawane w Unii za kraje 
o najbardziej stabilnym systemie praw-
nym. Tak obfita działalność legislacyjna 
stanowi efekt niskiej jakości stanowio-
nego prawa, które często jest tworzone 
w pośpiechu i przez osoby zbyt słabo 

do tego przygotowane, w konsekwencji 
czego konieczne są korekty wprowadzo-
nych w życie przepisów46. 
 • Nieefektywnie działające sądy gospo-
darcze, przez co egzekucja należności 
należy w Polsce do najwolniejszych i naj-
mniej efektywnych w krajach OECD, 
a szansa na przeprowadzenie szybkiej 
i efektywnej ekonomicznie procedury 
upadłościowej, która doprowadziłaby 
do sanacji firmy znajdującej się w kłopo-
tach, a nie do jej likwidacji, jest w prak-
tyce znikoma. Według raportu „Doing  
Business 2016”, rozstrzygnięcie w Polsce 
sporu przez sąd gospodarczy wymaga 
dopełnienia procedur trwających prze-
ciętnie 685 dni i kosztuje 19,4% wartości 
roszczenia47.
Ewidentnym wyrazem słabości instytu-

cjonalnej państwa jest istnienie w Polsce 
relatywnie dużej szarej strefy48, której 
udział w tworzeniu PKB, według róż-
nych szacunków, wynosi od 12,4%49 do 
19,7%50, a nawet do 23,3%51. Całkowite 
jej wyeliminowanie umożliwiłoby wzrost 
dochodów sektora finansów publicznych, 

46 Polska�liderem�produkcji�prawa�w�Unii�Europejskiej. Barometr�stabilności�otoczenia�prawnego�w�polskiej�
gospodarce.�Edycja�2016, Grant Thornton 2016, 

 <http://www.pb.pl/atta/2912-raport-gt-barometr-stabilnosci-otoczenia-prawnego-2016.pdf.pdf>.
47 Doing�Business�2016…,�op.cit., s. 227.
48 Zjawisko prowadzenia działalności gospodarczej poza oficjalnym obiegiem podlegającym kontroli pań-

stwa. W tym kontekście Komisja Europejska używa określenia gospodarka nieobserwowana (ang. non-
-observed�economy). Szara strefa jest najbardziej rozwinięta w sektorze paliw ciekłych, sektorze zakła-
dów bukmacherskich i automatów do gry, branży tytoniowej oraz spirytusowej.

49 Szacunki firmy konsultingowej EY (dawniej Ernst&Young) dotyczące 2014 r. Przeciwdziałanie�szarej�stre-
fie…, op. cit., s. 55.

50 Szacunki IBnGR dotyczące 2016 r. J. Fundowicz, K. Łapiński, M. Peterlik, B. Wyżnikiewicz: Szara�strefa�
w�polskiej�gospodarce�w�2016�r., IBnGR, Warszawa, marzec 2016 r., s. 20.

51 Szacunki Friedricha Schneidera z Uniwersytetu J. Keplera w Linzu dotyczące 2015 r. F. Schneider:�Size�
and�development�of� the� shadow�economy�of� 31�European�and�5�other�OECD�countries� from�2003� to�
2015:�different�developments,�<http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2015/
ShadEcEurope31.pdf>
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który tylko z tytułu podatków CIT i VAT 
mógłby w 2014 r. wynieść co najmniej 
40,3 mld zł, to jest 2,3% PKB. Dla porów-
nania, deficyt budżetu państwa w 2014 r. 
wyniósł 29 mld zł, a całego sektora finan-
sów publicznych – 56,8 mld zł. Osobnym 
źródłem strat budżetu państwa są wyłu-
dzenia podatkowe, których wartość w od-
niesieniu tylko do podatku VAT eksperci 
EY oszacowali w 2013 r. na 15,3 mld zł52.

Podstawowymi przyczynami utrzymywa-
nia się w Polsce szarej strefy są zbyt wysokie 
pozapłacowe koszty pracy, a także przere-
gulowanie gospodarki. Negatywne skutki 
tego zjawiska w postaci obniżenia wpływów 
odczuwa budżet państwa, a także legalnie 
działający przedsiębiorcy, dla których szara 
strefa oznacza nieuczciwą konkurencję53. 
Jest to także istotny problem społeczny, 
bowiem osoby zatrudnione „na czarno” 
– których liczba szacowana była przez GUS 
w odniesieniu do 2014 r. na co najmniej 
711 tys. osób (4,5% liczby pracujących ogó-
łem)54 – nie płacą składek emerytalnych, 
co będzie skutkować niższą emeryturą, 
a może nawet całkowitym jej brakiem. 
Osoby takie nie są również objęte ubez-
pieczeniem zdrowotnym. 

Pułapka demograficzna stanowi z jed-
nej strony konsekwencję starzenia się pol-
skiego społeczeństwa, z drugiej zaś stro-
ny – ukształtowanego w Polsce modelu 
konkurencyjności gospodarki opartej na 

niskich kosztach pracy. Niskie zarobki 
utrudniały młodym ludziom założenie 
rodziny i podjęcie decyzji o posiadaniu 
więcej niż jednego dziecka, a jednocześnie 
skłaniały wielu wykształconych i przedsię-
biorczych ludzi do emigracji zarobkowej. 
W konsekwencji Polska notowała duże 
ubytki młodej, wysoko kwalifikowanej 
kadry pracowniczej oraz niską dzietność. 
Te dwa czynniki mogą w najbliższych de-
kadach doprowadzić zarówno do silnego 
deficytu rąk do pracy, jak i do kryzysu 
systemu ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z prognozą demograficzną GUS 
dla Polski na lata 2015–2050, liczba lud-
ności kraju w tym okresie ma się zmniej-
szyć z 38,44 mln do 35,29 mln, a więc 
o 3,15 mln osób (8,3%)55. Jednocześnie 
nastąpią daleko idące zmiany w struktu-
rze ludności według funkcjonalnych grup 
wieku56:

 • liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 
zmniejszy się o 1,61 mln (z 6,9 mln do 
5,29 mln);
 • liczba osób w wieku produkcyjnym 
zmniejszy się o 4,36 mln (z 24,0 mln do 
19,65 mln), z tym, że liczba osób w wieku 
mobilnym (18-44 lata) zmniejszy się 
o 5,09 mln (z 15,15 mln do 10,07 mln), 
zaś liczba osób w wieku niemobilnym 
wzrośnie o 0,73 mln osób (z 8,85 mln 
do 10,18 mln);

 • liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzro-
śnie o 2,8 mln (z 7,53 mln do 10,35 mln).

52 Przeciwdziałanie�szarej�strefie…, op.cit., s. 59.
53 Raport.� Szara� strefa� to� nieuczciwa� konkurencja, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Warszawa, 

kwiecień 2016 r., s. 21.
54 Praca�nierejestrowana�w�Polsce�w�2014�r., GUS, Warszawa 2015, s. 15.
55 Prognoza�ludności�rezydującej�dla�Polski�na�lata�2015–2050, GUS, Warszawa, 11 stycznia 2016 r., s. 4.
56 Baza danych GUS, zakładka „Obszary tematyczne/Ludność”; Prognoza�ludności�rezydującej…,�op.cit., s. 6.
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W 2015 r. mieszkało w Polsce dwa razy 
więcej osób w wieku produkcyjnym mo-
bilnym niż w wieku poprodukcyjnym. 
Aby przy wskazanych tendencjach w za-
kresie struktury ludności utrzymać tę 
proporcję w 2050 r., zasób osób w wieku 
produkcyjnym mobilnym musiałby zostać 
dodatkowo zwiększony o 10,63 mln, co 
pokazuje skalę grożących Polsce braków 
w zakresie siły roboczej57. Przewidywany 
deficyt rąk do pracy można jednak istot-
nie zmniejszyć, o ile: krajowe zasoby siły 
roboczej będą efektywnie wykorzystane 
(co m.in. wymaga wzrostu aktywności za-
wodowej Polaków), nastąpi wzrost liczby 
urodzeń o około 50% w stosunku do pozio-
mu z 2015 r. (369,3 tys.) oraz nie zmniej-
szy się występująca w latach 2013–2015 
dynamika imigracji zarobkowej do Polski, 
w szczególności obywateli Ukrainy58. 
Ponadto w związku z Brexitem do Polski 
może wrócić pewna liczba Polaków obec-
nie pracujących w Wielkiej Brytanii. 
W efekcie tego wszystkiego deficyt siły 
roboczej mógłby zostać ograniczony do 
2,9-3,5 mln osób, co złagodziłoby wy-
zwania demograficzne, przed którymi 
stanie Polska, chociaż nadal pozostałyby 
one poważne.

Poza wspomnianymi pułapkami, general-
nym problemem, z którym Polska będzie 
musiała się zmierzyć w nadchodzących 

latach jest utrzymanie stabilności finansów 
publicznych. W czerwcu 2015 r. – wobec 
ograniczenia nierównowagi sektora in-
stytucji rządowych i samorządowych do 
3,0% PKB – zamknięta została w stosun-
ku do Polski procedura nadmiernego de-
ficytu (ang. excessive deficit procedure 
– EDP). Zejście z deficytem do poziomu 
dopuszczonego przez prawo wspólnotowe 
było możliwe dzięki prowadzeniu w latach 
2012–2014 bardzo restrykcyjnej polityki 
fiskalnej. Sytuacja finansów publicznych 
w Polsce w 2016 r. zasadniczo nie budzi 
obaw ekspertów Komisji Europejskiej 
oraz Rady Europejskiej, a także zdecydo-
wanej większości ekspertów krajowych. 
Wynika to z wpływu dużych środków do 
budżetu państwa z aukcji częstotliwości 
na potrzeby szerokopasmowego Internetu, 
jak również z wyższych w I połowie 2016 r., 
w porównaniu z analogicznym okresem 
roku poprzedniego, wpływów z tytułu 
podatków59. 

Wątpliwości w kwestii możliwości unik-
nięcia wzrostu deficytu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych powyżej 3,0% 
budzą jednak lata następne, w których wy-
datki państwa na realizację programów 
rządowych mogą się zwiększyć przy braku 
pewności, kiedy i w jakim zakresie działa-
nia na rzecz ściągalności podatków przy-
niosą wymierne efekty. Dlatego Rada 
Europejska w zaleceniach z maja 2016 r. 

57 Raport�–�kierunki�2016.�Polska�w�pułapce…,�op.cit., s. 5.
58 Tamże, s. 6.
59 Może to świadczyć o zapoczątkowaniu poprawy ściągalności podatków, w tym zwłaszcza podatku VAT, co 

jest celem Ministerstwa Finansów. Zgodnie jednak z zapowiedzią ministra finansów, Pawła Szałamachy, 
na konferencji pt. Przeciwdziałanie�szarej�strefie�(7.04.2016 r.), zmniejszenie luki w ściągalności podatku 
VAT, wynoszącej w Polsce 26,7% możliwych do uzyskania wpływów z tego podatku do średniego dla UE 
poziomu 15,2%, ma zająć trzy lata.
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zwróciła uwagę na potrzebę korekty nie-
równowagi budżetu o 0,5% PKB rocz-
nie, dzięki czemu będzie można szybciej 
osiągnąć bezpieczny poziom zadłużenia 
wewnętrznego określony przez średnio-
okresowy cel budżetowy. W przeciwnym 
razie Polska może zostać ponownie obję-
ta procedurą EDP i zobowiązana do pro-
wadzenia restrykcyjnej polityki fiskalnej. 
Na ryzyko pogorszenia się stanu finansów 
publicznych w 2017 r. (i kolejnych latach) 
zwracają także uwagę niektórzy eksperci 
krajowi, podkreślając, że dla utrzymania 
deficytu sektora instytucji rządowych i sa-
morządowych w granicach 3,0% PKB de-
cydujące znaczenie będzie miał uzyskany 
wzrost gospodarki, a ponadto faktyczne 
postępy w uszczelnianiu systemu podat-
kowego60. Z kolei Ministerstwo Finansów 
deklaruje, że rząd jest zdeterminowany, 
by deficyt finansów publicznych w 2017 r. 
nie przekroczył tego pułapu61.

W kierunku nowego modelu 
rozwoju gospodarczego Polski
Aby wzrost gospodarczy Polski mógł 
przyspieszyć, niezbędne jest wykreowa-
nie nowych dziedzin przewagi konkuren-
cyjnej w obszarach przynoszących wysoką 
wartość dodaną, przy większym i bardziej 
efektywnym wykorzystaniu wiedzy, wy-
sokich technologii, kapitału oraz zasobów 

pracy. Zgodnie ze „Strategią na rzecz od-
powiedzialnego rozwoju”, przyczynić się 
do tego powinny wskazane poniżej dzia-
łania w pięciu obszarach problemowych.

1. Reindustrializacja

Na wstępie warto zwrócić uwagę na cztery 
następujące fakty: po pierwsze – Polska 
należy do państw UE, które charakteryzują 
się ponadprzeciętnym udziałem przemy-
słu w PKB, wynoszącym w 2014 r. 22,2% 
wobec średniej unijnej na poziomie 17,1%; 
po drugie – w latach 2005–2014 przeciętne 
roczne tempo wzrostu produkcji przemy-
słowej wyniosło w Polsce 5,7%, podczas 
gdy w całej Unii tylko 0,3%; po trzecie 
– odsetek mikroprzedsiębiorstw w popu-
lacji przedsiębiorców jest w Polsce o 2-3 
punkty procentowe wyższy niż w Unii; po 
czwarte – TFP co prawda wciąż jeszcze 
rośnie, ale z wyraźnie malejącą dynami-
ką. Wynika z tego, że przemysł nadal od-
grywa w polskiej gospodarce istotną rolę, 
dotychczas w przetwórstwie przeważała 
dobra koniunktura, natomiast perspekty-
wy rozwojowe tego działu stoją pod zna-
kiem zapytania. 

Polski przemysł boryka się z wieloma 
problemami strukturalnymi, takimi jak: 
stosunkowo zdywersyfikowana struktu-
ra przetwórstwa opartego na tradycyj-
nych sektorach; niewystarczający udział 

60 Zob. np. wypowiedzi Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty Business Centre Club, na portalu www.
forbes.pl, dostęp od 5.01.2016 r., <http://www.forbes.pl/prof-s-gomulka-w-2017-r-rzad-bedzie-musial-
ograniczyc-obietnice,artykuly,201622,1,1,1.html#>, a także Grzegorza Maliszewskiego, głównego eko-
nomisty banku Milenium na portalu www.PolskieRadio.pl., dostęp od 23.08.2016 r.,

 <http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1658045,MF-deficyt-w-2017-r-nie-wiekszy-niz-593-mld-
zl-Ekonomisci-wszystko-zalezy-od-wzrostu-PKB-i-sciagalnosci-podatkow>.

61 Zob. wypowiedź Leszka Skiby, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i głównego rzecznika  
dyscypliny finansów publicznych, przytoczona przez PAP w komunikacie z 27.06.2016 r.
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przemysłów wysokiej techniki w produk-
cji, eksporcie i zatrudnieniu; daleko idąca 
zależność od importu technologii; brak 
silnego krajowego zaplecza kapitałowe-
go; relatywnie mała złożoność techniczna 
i technologiczna wytwarzanych wyrobów; 
niska w przypadku większości branż pro-
duktywność; niska innowacyjność tech-
nologii wytwarzania i samych wyrobów; 
nasilający się niedostatek wysoko kwali-
fikowanych pracowników. 

Odpowiedzią na wskazane problemy 
powinien być pakiet działań obejmujący:

 • rozwój nowoczesnego przemysłu; 
pod tym hasłem kryje się zwłaszcza 
przygotowanie nowej polityki przemy-
słowej wdrażającej inteligentną reindu-
strializację, dającej impuls do rozwoju 
nowych gałęzi przetwórstwa, wyma-
gających dużego zaangażowania nauki 
i wysoko wykwalifikowanej kadry pra-
cowników;
 • przygotowanie infrastruktury technicz-
nej dla projektu „Przemysł 4.0”62;
 • opracowanie i wdrożenie koncepcji 
zmian otoczenia instytucjonalno-re-
gulacyjnego przemysłu;
 • przygotowanie i wdrożenie spójnej 
oraz kompleksowej polityki państwa 

w zakresie surowców nieenergetycz-
nych dla przemysłu;
 • wdrożenie kompleksowej polityki roz-
woju kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych (stworzenie nowego modelu 
szkolnictwa zawodowego).

2. Rozwój innowacyjnych firm

Zwiększenie innowacyjności polskich 
przedsiębiorstw stanowi warunek zmian 
strukturalnych w gospodarce, prowadzą-
cych do wzrostu udziału przemysłów 
i usług wiedzochłonnych i w konsekwencji 
do przesuwania się polskich firm w górę 
łańcuchów wartości dodanej. Poprawa 
w tym zakresie – zwłaszcza w wybranych 
obszarach i technologiach, które mają istot-
ne znaczenie dla gospodarki63 – wymaga 
następujących działań horyzontalnych:

 • Podniesienia jakości kapitału ludzkiego 
i kapitału społecznego, czemu ma służyć 
między innymi przygotowanie komplek-
sowego systemu kształcenia innowato-
rów, obejmującego różne szczeble edu-
kacji, a także opracowanie nowej ustawy 
o szkolnictwie wyższym.
 • Wzmocnienia otoczenia prawno-in-
stytucjonalnego przedsiębiorstw, 
w szcze gólności firm innowacyjnych. 

62 Projekt Przemysł�4.0�(niem. Industrie�4.0) z jego główną ideą Smart�Factory zakłada, że technologie cy-
bernetyczne będą sterować w pełni zautomatyzowanymi liniami produkcyjnymi oraz podejmować decyzje 
produkcyjne z niewielkim udziałem człowieka. Internet rzeczy umożliwi komunikowanie się ze sobą przed-
siębiorców oraz odbiorców wyrobów w czasie rzeczywistym, natomiast dzięki przetwarzaniu w chmu-
rze – będą mogły być oferowane wszelkie niezbędne usługi związane z procesem projektowania, wy-
twarzania i dystrybucji wyrobów. Kluczowym elementem projektu Przemysł�4.0 jest kształtowanie inteli-
gentnych łańcuchów wytwórczych, łączących dostawców półproduktów, wytwórców wyrobów finalnych 
oraz ich konsumentów. Tak zbudowane sieci będą zdecydowanie bardziej wydajne i elastyczne w porów-
naniu z procesem produkcji w tradycyjnych fabrykach.

63 Pierwszym krokiem w kierunku realizacji koncepcji koncentracji dostępnych zasobów na priorytetowych 
obszarach badań naukowych i prac rozwojowych było określenie 19 krajowych inteligentnych specjalizacji 
(KIS). Wykaz KIS jest otwarty i będzie podlegał aktualizacji.
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Naj wa żniejszym w tym kontekście 
przedsięwzięciem będzie opracowanie 
„konstytucji dla biznesu”, która w sposób 
przejrzysty oraz przyjazny dla przed-
siębiorców ureguluje całokształt zasad 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
także na styku z nauką.
 • Mobilizacji kapitału prywatnego na rzecz 
prowadzenia działalności badawczo-
-rozwojowej i innowacyjnej, zwiększe-
nia potencjału rynkowego prowadzo-
nych badań oraz stopnia komercjalizacji 
wyników prac badawczo-rozwojowych. 
W tym celu, poza reformą instytutów 
badawczych, przewiduje się utworzenie 
funduszu gwarancyjnego dla innowa-
cyjnych MŚP oraz uruchomienie nowe-
go instrumentu wsparcia – rządowego 
programu Start in Poland; opracowana 
ma zostać również narodowa strategia 
kosmiczna.
 • Stymulowania zewnętrznego popytu 
na innowacje przez zwiększenie zdol-
ności i skłonności firm do eksportu 
oraz lokowania bezpośrednich inwe-
stycji za granicą. Służyć temu będzie 
m.in. wdrożenie programu GLOBAL 
Inno-STARS, mającego ułatwić firmom 
wejście na rynki zagraniczne w formie 
partnerstwa strategicznego bądź zaan-
gażowania kapitałowego. 

3. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

W 2014  r. w Polsce było aktywnych 
1,84 mln przedsiębiorstw niefinanso-
wych, spośród których 99% stanowi-
ły firmy mikro i małe, a jedynie 0,8% 

przedsiębiorstwa średnie oraz 0,2% przed-
siębiorstwa duże64. Odsetek firm mikro 
w zbiorowości podmiotów gospodarczych 
jest w Polsce wyższy niż średnia unijna, 
co wynika głównie z dużego udziału osób 
samozatrudnionych, decydujących się na 
tę formę ze względu na niższą niż w przy-
padku umów o pracę wysokość klina po-
datkowego. Jest to o tyle istotne, że moż-
liwości inwestycyjne zależą od wielkości 
przedsiębiorstwa i dlatego udział firm 
prowadzących działalność inwestycyjną 
w populacji podmiotów gospodarczych 
w Polsce kształtuje się poniżej średniej 
unijnej. Zmiana tego stanu rzeczy i pobu-
dzenie aktywności inwestycyjnej MŚP uza-
leżnione jest między innymi od usunięcia 
barier utrudniających wzrost potencjału 
gospodarczego firm oraz skali prowadzo-
nego przez nie biznesu. 

Działania państwa wobec MŚP powinny 
uwzględniać następujące przedsięwzięcia:

 • polepszenie otoczenia prawnego, 
w tym opracowanie wspomnianej już 
„konstytucji dla biznesu”, a także wdro-
żenie nowego pakietu zmian deregulują-
cych gospodarkę pod hasłem „100 zmian 
dla polskich firm”;
 • reformę otoczenia instytucjonalnego, 
polegającą na opracowaniu nowego sys-
temu informacyjnego dla podmiotów 
prowadzących lub zamierzających pro-
wadzić działalność eksportową;
 • finansowanie inwestycji i  rozwój  
skali działalności gospodarczej MŚP 
przez wdrożenie uproszczonej for-
my rozliczania danin publicznych dla 

64 Działalność�przedsiębiorstw�niefinansowych�w�2014�r., GUS, Warszawa 2015, s. 22.
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tego rodzaju firm, wprowadzenie niższej 
stawki podatku CIT dla mikroprzed-
siębiorców, stworzenie systemowego 
instrumentu wspierania rozwoju MŚP 
oraz rozwój akcjonariatu pracowniczego;
 • wsparcie przedsiębiorczości oraz kom-
petencji zawodowych; w tym celu ma 
zostać uruchomiony program wsparcia 
dla właścicieli i menedżerów firm MŚP 
pn. „Akademia przedsiębiorczości”; 
planuje się także utworzenie systemu 
szkoleń i doradztwa dla firm rodzin-
nych oraz wdrożenie systemu wspar-
cia dla przedsiębiorstw znajdujących się 
w trudnej sytuacji. 

4. Kapitał dla rozwoju

W celu przezwyciężenia dryfu rozwojo-
wego konieczne jest zwiększenie skali in-
westycji, przede wszystkim w branżach 
najbardziej wzmacniających potencjał roz-
wojowy gospodarki, przy czym szczególnie 
pożądane są krajowe inwestycje prywat-
ne związane z produkcją innowacyjnych 
wyrobów średniej oraz wysokiej techni-
ki, cieszących się dużym zainteresowa-
niem w kraju i na rynkach międzyna-
rodowych. Dlatego, według szacunków 
Ministerstwa Rozwoju, stopa inwestycji 

powinna wzrosnąć przynajmniej do 25,5% 
w 2030 r.65 Warunkiem zwiększenia nakła-
dów inwestycyjnych w takiej skali jest zmo-
bilizowanie wszystkich dostępnych źródeł 
finansowania66, a przede wszystkim pod-
jęcie działań przyczyniających się do budo-
wania w Polsce słabo dotychczas rozwinię-
tej kultury oszczędzania, w tym zwłaszcza 
pod kątem realizacji potrzeb inwestycyj-
nych67. Podejmowane będą również ini-
cjatywy w kierunku wzmocnienia koor-
dynacji działań instytucji przyciągających 
i obsługujących inwestorów zagranicznych, 
w celu podniesienia jakości oferowanych 
przez nie usług. 

Z punktu widzenia finansowania inwe-
stycji istotną kwestią jest niski w Polsce, 
w porównaniu z  innymi krajami UE, 
poziom oszczędności. Osobny problem 
stanowi mobilizacja kapitału krajowego, 
który jedynie w części jest wykorzystywa-
ny na potrzeby finansowania działalności 
inwestycyjnej. W powyższym kontekście 
„Strategia na rzecz odpowiedzialnego roz-
woju” przewiduje następujące działania:

 • Zwiększenie koordynacji wsparcia in-
westycji rozwojowych realizowanego 
przez różne agendy rządowe68, przy wy-
korzystaniu utworzonego w tym celu 

65 Strategia�na�rzecz�Odpowiedzialnego�Rozwoju…,�op.cit., s. 31.
66 Jednym z takich źródeł może być rynek kapitałowy, który w Polsce odgrywał dotąd zbyt małą rolę w fi-

nansowaniu przedsiębiorstw. Udział akcji będących w obrocie giełdowym oraz instrumentów dłużnych 
zapewniał dotychczas ok. 30% finansowania, wobec średniej dla UE na poziomie 42%. Strategia�na�rzecz�
Odpowiedzialnego�rozwoju…,�op.cit., s. 72.

67 Według danych Europejskiego Banku Centralnego, Polska odznacza się najwyższym w UE udziałem 
kredytów dla gospodarstw domowych w ogólnej wartości kredytów udzielonych przez sektor bankowy 
(w 2015 r. 28%, przy średniej dla UE na poziomie ok. 18%). Z kolei udział kredytów dla przedsiębiorstw 
niefinansowych jest w Polsce zbliżony do średniej UE, wynoszącej ok. 16%. Taka struktura kredytowania 
świadczy o tym, że polski sektor bankowy jest obecnie bardziej ukierunkowany na finansowanie nierucho-
mości i konsumpcji niż inwestycji. Strategia�na�rzecz�odpowiedzialnego�rozwoju…,�op.cit., s. 72.

68 Agencję Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksporto-
wych, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
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Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), któ-
rego misją będą inwestycje w zrówno-
ważony rozwój społeczno-gospodarczy 
Polski uzupełniające działalność sektora 
prywatnego69.
 • Rozwój rynku kapitałowego i szerzej 
– rynku finansowego. W szczególności 
chodzi o uruchomienie środków finan-
sowych polskich przedsiębiorstw ulo-
kowanych w depozytach bankowych 
przez przejęcie od nich części ryzyka 
inwestycyjnego. Ponadto planuje się pro-
gram zmian regulacyjnych i instytucjo-
nalnych, skutkujący wzrostem znaczenia 
finansowania udziałowego oraz emisji 
instrumentów dłużnych w polskiej go-
spodarce, jak również utworzenie cen-
trum ratingu i analiz.
 • Zwiększenie wykorzystania publicznych 
źródeł współfinansowania do stymulo-
wania prywatnych nakładów inwesty-
cyjnych. Działania w tym zakresie obej-
mą zwłaszcza opracowanie planu przed-
sięwzięć mających na celu zwiększenie 
efektywności i przyspieszenie realiza-
cji programów operacyjnych w ramach 
polityki spójności na lata 2014–2020, 
a także rozwój partnerstwa publiczno-
-prywatnego.
 • Budowa długoterminowego kapitału Po-
laków. Służyć temu będzie opracowanie 

i realizacja planu tworzenia dobrowolne-
go kapitałowego systemu oszczędzania 
w Polsce oraz długoterminowych pro-
duktów inwestycyjnych, a ponadto re-
forma otwartych funduszy emerytal-
nych, mająca na celu zmniejszenie kosztu 
funkcjonowania II filaru. 

5.  Ekspansja zagraniczna polskich 
przedsiębiorców

W latach 2004–2015 nastąpiło zdecydo-
wane umocnienie pozycji Polski w go-
spodarce światowej, w tym między in-
nymi przez udział w międzynarodowej 
wymianie handlowej – w 2015 r. relacja 
eksportu towarów i usług do PKB wyniosła 
około 50% wobec 33,1% w 2003 r., a więc 
bezpośrednio przed akcesją Polski do 
UE70. Należy jednak zauważyć, że noto-
wany w ostatnich latach relatywnie szybki 
wzrost eksportu wynikał w głównej mie-
rze z niskich kosztów pracy, czego efek-
tem był dominujący udział w produkcji 
eksportowej wyrobów średniej i niskiej 
techniki, podczas gdy odsetek wyrobów 
wysokiej techniki wynosił zaledwie 8,5%. 
Inną cechą charakterystyczną polskiego 
eksportu jest silna i rosnąca koncentracja na 
rynkach państw UE (blisko 80% w 2015 r.), 
przy niewielkim i malejącym w ostatnich 
latach udziale państw pozaunijnych.

69 PFR ma stanowić wehikuł realizacji kluczowych programów rządowych wspierających rozwój Polski (pro-
gram Start�in�Poland, program rozwoju eksportu, program gwarancji dla MŚP, program rozwoju kapitału, 
program Mieszkanie+ oraz program elektromobilności).

70 Nie zmienia to faktu, że w gronie unijnych gospodarek Polska jest krajem o stosunkowo niskim poziomie 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw – zaledwie co piąta polska firma (21,4%) jest w jakikolwiek spo-
sób powiązana z rynkami zagranicznymi. Odzwierciedleniem stanu internacjonalizacji polskich przedsię-
biorców jest również dominacja prostych form współpracy z zagranicą. Dziewięciu na dziesięciu polskich 
przedsiębiorców działających na rynkach międzynarodowych prowadzi działalność stricte�handlową, na-
tomiast niewielu polskich przedsiębiorców angażuje się we współpracę np. w zakresie podwykonawstwa, 
prac badawczo-rozwojowych czy joint�venture.
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Zwiększeniu obecności polskich firm na 
rynkach międzynarodowych będą służyć 
wymienione niżej działania:

 • Wzmocnienie rozpoznawalności pol-
skich produktów oraz Marki Polskiej 
Gospodarki przez utworzony w tym celu 
zintegrowany system promocji gospo-
darki.
 • Zwiększenie stopnia internacjonalizacji 
polskich przedsiębiorstw, do czego bę-
dzie się przyczyniał utworzony spójny 
system informacji o warunkach eksportu 
i prowadzenia działalności gospodarczej 
za granicą.
 • Unowocześnienie oferty eksportowej. 
Wymaga to ściślejszego powiązania 
polityki państwa w obszarze promocji 
eksportu z działaniami nakierowany-
mi na rozwój badań, innowacyjności 
oraz polityki klastrowej. Ponadto nie-
zbędne jest wspieranie firm działających 
w obszarach inteligentnej specjalizacji, 
w tym wykazujących aktywność na ryn-
kach międzynarodowych.
 • Wspieranie nowych kierunków ekspansji 
polskich firm przez odpowiednio ukie-
runkowane przedsięwzięcia informacyj-
no-promocyjne, prezentujące potencjał 
Polski i polskiej gospodarki w ramach 
dużych wydarzeń promocyjnych, tar-
gów i wystaw na świecie.

Zaszczepieniu w polskiej gospodar-
ce nowego modelu rozwoju powinna 
towarzyszyć korekta filozofii w za-
kresie roli państwa w życiu społecz-
no-gospodarczym kraju. Oczywiście 

niepodważalnym kanonem musi pozo-
stać zachowanie konstytucyjnego mo-
delu społecznej gospodarki rynkowej, 
natomiast – w odróżnieniu od dotych-
czasowej praktyki rządzenia z dominacją 
działań ad hoc w ślad za pojawianiem 
się niepożądanych zjawisk społecznych 
i ekonomicznych – większy nacisk na-
leży położyć na działania wyprzedza-
jące wystąpienie negatywnych sytuacji 
oraz wskazujące kierunki i sposoby roz-
woju poszczególnych sfer życia społecz-
no-gospodarczego, tak aby w maksy-
malnym stopniu wykorzystany został 
wewnętrzny potencjał Polski. Inaczej 
mówiąc, chodzi o zwiększenie odpowie-
dzialności instytucji państwa za kształ-
towanie warunków rozwoju oraz two-
rzenie klimatu sprzyjającego innowacyj-
ności i przedsiębiorczości. Za decyzje 
biznesowe wyłączną odpowiedzialność 
ponoszą podmioty gospodarcze, z kolei 
instytucje państwowe mogą stać się in-
spiratorem odpowiednich zachowań 
(postaw) przedsiębiorców w zakresie 
inwestowania, budowania oszczędno-
ści, współpracy z nauką, a także wyko-
rzystywania rynkowych mechanizmów 
kreowania i wdrażania nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych i budowa-
nia w ten sposób nowych możliwości 
przewagi konkurencyjnej71.

Nie ulega wątpliwości, że polska go-
spodarka weszła w stan dryfu rozwojo-
wego. Można się zastanawiać, czy w la-
tach 2016–2017 stopa PKB będzie się 

71 Strategia�na�rzecz�odpowiedzialnego�rozwoju…,�op.cit., s. 13.
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mieściła w granicach 3,6-3,7% – jak prze-
widuje Komisja Europejska, czy raczej na-
leży mówić o wzroście 3,2-3,5% (NBP) 
lub nawet 3,1-3,4% (IBnGR). Ważniejsza 
jest jednak kwestia, czy możliwe jest ge-
neralne przyspieszenie rozwoju kraju, tak 
aby proces doganiania przez Polskę najwy-
żej rozwiniętych państw UE nabrał bardziej 
realnego wymiaru. Obecnie w tej sprawie 
zdecydowanie przeważa pogląd, że siły po-
budzające wzrost PKB, bazujące na ukształ-
towanym po 1989 r. modelu gospodarczym, 
wyraźnie się wyczerpują. Jednym z istot-
nych aspektów tego zjawiska jest słabnięcie 
dotychczasowych obszarów przewagi kon-
kurencyjnej polskiej gospodarki, opartych 
głównie na niskich kosztach pracy.

W tej sytuacji dalszy rozwój Polski 
jest uwarunkowany intensywnym wyko-
rzystywaniem wiedzy i innowacji nastę-
pującym w ramach niejako samoczynnego 
mechanizmu zapewniającego nieustanne 
kreowanie impulsów technologicznych, 
stopniowo rozprzestrzeniających się na 
całą gospodarkę i stymulujących postęp 
techniczny w coraz to nowych gałęziach 
produkcji i usług. 

Zakres niezbędnych reform musi być 
jednak znacznie szerszy i powinien objąć 
działania ukierunkowane na:

 • podniesienie jakości kapitału ludzkiego,
 • uelastycznienie rynku pracy,
 • obniżenie fiskalizmu państwa, którego 
jednym z przejawów są wysokie poza-
płacowe koszty pracy,
 • przeprowadzenie daleko idącej deregula-
cji gospodarki, w tym zwłaszcza uprosz-
czenia prawa podatkowego oraz pro-
cedur administracyjnych związanych 
z zakładaniem firm i prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Postęp w tych obszarach będzie sprzy-
jać generalnemu rozwojowi przedsiębior-
czości w Polsce, wzrostowi aktywności 
ekonomicznej Polaków oraz zwiększeniu 
skłonności przedsiębiorców do inwesto-
wania, co z kolei stworzy korzystniejszy 
klimat dla angażowania się firm w pro-
jekty z zakresu wysokiej techniki i inno-
wacji. W ten sposób stworzone zostaną 
podwaliny rozwoju gospodarki opartej na 
wiedzy i innowacjach, jako podstawy do 
skutecznego rywalizowania polskich firm 
na konkurencyjnych rynkach światowych, 
w tym także na rynku krajowym.

Aby Polska mogła przezwyciężyć dryf 
rozwojowy, oznaczający długookresową 
stagnację i pogrzebanie szans na dogonienie 
światowej czołówki, muszą być spełnione 
łącznie przynajmniej cztery następujące 
warunki:

 • Poprawa jakości otoczenia prawno-
-instytucjonalnego, w jakim działają 
przedsiębiorcy w Polsce, w tym odbiu-
rokratyzowanie i uczynienie tworem 
bardziej przyjaznym administracji pu-
blicznej. W przypadku organów rządo-
wych ważnym aspektem poprawy musi 
być przezwyciężenie dotychczasowego 
schematu Polski „resortowej”, który ob-
niża efektywność działań horyzontal-
nych, wymagających zjednoczenia się 
wokół wspólnego celu kilku instytucji 
państwowych.
 • Utrzymanie deficytu finansów pu-
blicznych w granicach dopuszczonych 
przez prawo wspólnotowe, jako jednej 
z kluczowych przesłanek stabilności 
makroekonomicznej polskiej gospo-
darki.
 • Zwiększenie skłonności przedsiębiorców 
do inwestowania, co będzie możliwe, 
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o ile nastąpi odpowiedni rozwój rynku 
kapitałowego. Wyższe inwestycje uwa-
runkowane są wzmocnieniem oszczęd-
ności krajowych, bez których wzrost 
inwestycji wiązałby z ryzykiem pogor-
szenia się bilansu płatniczego i między-
narodowej pozycji inwestycyjnej netto.
 • Brak szoków zewnętrznych – takich, 
jak: nawrót światowego kryzysu finan-
sowego i gospodarczego, recesja w strefie 
euro, drastyczny wzrost cen surowców 

energetycznych – których wystąpienie 
mogłoby działać hamująco na rozwój 
polskiej gospodarki.

dr PAWEŁ WIECZOREK,
specjalizuje się w problematyce
bezpieczeństwa ekonomicznego Polski
oraz gospodarczych aspektów 
procesu integracji europejskiej

Słowa kluczowe: dryf rozwojowy, konkurencyjność gospodarki, innowacyjność przedsiębiorców,  
gospodarka oparta na wiedzy i innowacjach, stabilność makroekonomiczna

Key words: drift development, competitiveness of entrepreneurs, highly developed countries, 
use of knowledge, macroeconomic stabilisation, globalisation
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Wstęp
Realizowanie przez beneficjentów pro-
jektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej musi się wiązać nie tylko 
ze stworzeniem systemu wyłaniania 
ich w drodze naboru wniosków aplikacyj-
nych, w tym ich oceny, jak też zawierania 
z beneficjentami umów o dofinansowa-
nie projektu1. Istotnego znaczenia nabie-
ra również aspekt realizacji wskazanych 

projektów. Obejmuje on, z jednej stro-
ny, proces dofinansowywania projektów 
przez przekazywanie beneficjentom kolej-
nych transz środków finansowych. Z dru-
giej strony, zadaniem instytucji uczestniczą-
cych w systemie zarządzania środkami UE 
i ich kontroli jest zapewnienie prawidłowej 
realizacji projektów2, przez co należy rozu-
mieć obowiązek zapewnienia ich zgodności 
z prawem unijnym, prawem krajowym, 
stosownymi wytycznymi, dokumentami 
programowymi, jak też z treścią umowy 

Analiza unormowań artykułu 27

Pomoc publiczna 
w ustawie wdrożeniowej

W  obowiązującej perspektywie finansowej 2014–2020 kluczowym 
– z punktu widzenia krajowego porządku prawnego – aktem norma-
tywnym, który  reguluje problematykę wdrażania środków unijnych 
w Polsce, jest ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finanso-
wej 2014–2020, nazywana „ustawą wdrożeniową”. W jej ramach zagad-
nienie pomocy publicznej (de minimis) w projektach unijnych stało się 
przedmiotem unormowań artykułu 27.

1 Ewentualnie wydawania decyzji o dofinansowaniu projektu.
2 Patrz np. J. Odachowski: Irregularities� in� the�Process�of� Implementation�of�Projects�Co-Financed� from� 

EU�Funds�under�the�2014–2020�Financial�Perspective�–�Analysis�of�Article�24�of�the�“Implementation�Act”, 
[w:] K. Łobos, P. Schiffauer (eds.): Between�Crisis�and�Innovation�–�European�Policies�Through�National�
and�Transnational�Perspectives, CeDeWu 2016.
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o dofinansowanie projektu (decyzji o dofi-
nansowaniu projektu, innego aktu)3. 

W tym kontekście należy rozpatrywać 
zagadnienie pomocy publicznej4. Z racji 

tego, że część projektów unijnych jest obję-
ta rygorem pomocy publicznej (pomocy de 
minimis), ważnego znaczenia nabiera kwe-
stia przestrzegania wszelkich wiążących 

3 Szerzej o systemie wdrażania funduszy unijnych: B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Szacowanie�kosztów�
i�korzyści�działań�kontrolnych�(system�zarządzania�i�kontroli�środków�UE), „Kontrola Państwowa” nr 4/2011, 
s. 25 i n.; B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Koszty� i� korzyści�działań�kontrolnych�w�systemie� zarządza-
nia�i�kontroli�środków�UE, „Kontrola Państwowa” nr 1/2012, s. 55 i n.; B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: 
Upraszczanie�zasad�wdrażania�funduszy�strukturalnych�–�stosowanie�prawa�europejskiego, „Kontrola Pań-
stwowa” nr 6/2013, s. 42 i n.; B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Trwałość� projektów�współfinansowa-
nych�z� funduszy�strukturalnych�–� realizacja� regionalnych�programów�operacyjnych, „Kontrola Państwowa” 
nr 6/2014, s. 62-72; B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Polityka�spójności�UE�na�lata�2014–2020�–�przy-
gotowanie�dokumentów�programowych, „Kontrola Państwowa” nr 3/2015, s. 46-59; M. Braczkowska-Bo-
roch: Zasady�regionalnej�pomocy�inwestycyjnej�–�osiąganie�celów�polityki�spójności�w�ramach�UE, „Kontrola 
Państwowa” nr 3/2015, s. 123-134; G. Karwatowicz, J. Odachowski: Włączenie�kontroli�sądowej�do�ustawy�
o�zasadach�prowadzenia�polityki�rozwoju, „Kontrola Państwowa” nr 2/2009, s. 168-179; G. Karwatowicz, 
J. Odachowski: Definicja�legalna�„nieprawidłowości”�w�kontekście�funduszy�strukturalnych�i�Funduszu�Spój-
ności, „Kontrola Państwowa” nr 4/2009, s. 116-126; G. Karwatowicz, J. Odachowski: Nieprawidłowości�
w�zamówieniach�publicznych�skutkujące�nałożeniem�korekt�finansowych, „Finanse Komunalne” nr 7-8/2009, 
s. 88-97; D. Kowalski: Zwrot�środków�publicznych�nieprawidłowo�wykorzystywanych�–�programy�finansowe�
z�udziałem�funduszy�europejskich, „Kontrola Państwowa” nr 4/2014, s. 147-155; P. Krzykowski: Podział�środ-
ków�unijnych�z�Europejskiego�Funduszu�Rozwoju�Regionalnego�w�ramach�regionalnych�programów�operacyj-
nych�w�orzecznictwie�sądów�administracyjnych�w�latach�2008–2011, Olsztyn 2012; J. Łacny: Korekty�finan-
sowe�nakładane�na�państwa�członkowskie�UE�–�nowe�ramy�prawne�na�lata�2014–2020, „Kontrola Państwo-
wa” nr 1/2015, s. 64-97; W. Miemiec (red.): Europejskie�bezzwrotne�źródła�finansowania�polityki�regionalnej�
w�Polsce.�Aspekty�prawno-finansowe, Unimex 2012; W. Miemiec: Przesłanki�determinujące�zwrot�środków�
przeznaczonych�na�finansowanie�programów�realizowanych�przez�JST�z�udziałem�bezzwrotnych�środków�eu-
ropejskich, „Finanse Komunalne” nr 1-2/2012, s. 34 i n.; J. Odachowski: Instytucja�wykluczenia�beneficjen-
ta�w�świetle�ustawy�o�finansach�publicznych, „Kontrola Państwowa” nr 6/2010, s. 40-54; J. Odachowski, 
G. Karwatowicz: Decyzja�o�zwrocie�przez�beneficjenta�środków�publicznych�w�świetle�nowelizacji�art.�211�
ustawy�o�finansach�publicznych�z�7�listopada�2008�r., „Finanse Komunalne” nr 3/2009, s. 5-13; J. Odachow-
ski, G. Karwatowicz: Zarząd�województwa�jako�instytucja�zarządzająca�regionalnym�programem�operacyjnym, 
„Samorząd Terytorialny” nr 7-8/2011, s. 110-119; M. Szymański: System�wdrażania� i� kontroli� projektów�
UE�–�ustawa�o�realizacji�polityki�spójności�2014–2020�(część�I), „Kontrola Państwowa” nr 5/2014, s. 8-25; 
M. Szymański: System�wdrażania�i�kontroli�projektów�UE�–�ustawa�o�realizacji�polityki�spójności�2014–2020�
(część�II), „Kontrola Państwowa” nr 6/2014, s. 24-41; J. W. Tkaczyński, R. Willa, M. Świstak: Fundusze�Unii�
Europejskiej�2007–2013.�Cele�–�działania�–�środki, Kraków 2008; P. Wieczorek: Gospodarczy�wymiar�integra-
cji�z�Unią�Europejską�–�10�lat�członkostwa�Polski�w�UE, „Kontrola Państwowa” nr 3/2014, s. 82-103.

4 Szerzej o pomocy publicznej: J. Barcz (red.): Prawo�Unii�Europejskiej.�Zagadnienia�systemowe.�Prawo�ma-
terialne� i�polityki, Warszawa 2006; S. Dudzik: Pomoc�państwa�dla�przedsiębiorstw�publicznych�w�prawie�
Wspólnoty�Europejskiej.�Między�neutralnością�a�zaangażowaniem, Zakamycze 2002; K. Kowalik-Bańczyk: 
Pojęcie�„wpływu�na�handel”�jako�kryterium�stosowania�przez�sądy�krajowe�wspólnotowego�prawa�konku-
rencji, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 2/2008, s. 24 i n.; D. Lasok: Zarys�prawa�Unii�Eu-
ropejskiej.�Część�2.�Prawo�gospodarcze, Toruń 1998; P. Marquardt: Pomoc�publiczna�dla�małych�i�średnich�
przedsiębiorców, Warszawa 2007; A. Nykiel-Mateo: Pomoc�państwa�a�ogólne�środki� interwencji�w�euro-
pejskim�prawie�wspólnotowym, Warszawa 2009; I. Postuła, A. Werner: Pomoc�publiczna, Warszawa 2006; 
M. Skowron: Regulacja�pomocy�publicznej�w�Polsce�po�akcesji�do�Unii�Europejskiej, „Przegląd Ustawodaw-
stwa Gospodarczego” nr 6/2007, s. 2 i n.; K. Sobczak (red.): Europejskie�prawo�gospodarcze�w�działal-
ności�przedsiębiorstw, Warszawa 2002; M. Szydło: Pomoc�państwa�na�ratowanie�i�restrukturyzację�przed-
siębiorstw�zagrożonych�w�prawie�wspólnotowym, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 2/2006, 
s. 2 i n.; A. Wróbel (red.): Traktat�ustanawiający�Wspólnotę�Europejską.�Komentarz, tom I, Warszawa 2008.
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regulacji w tym zakresie. Obowiązkiem 
ustawodawcy krajowego staje się ustano-
wienie odpowiednich unormowań praw-
nych, które wraz z przepisami prawa UE5 
stworzą normatywne fundamenty legalne-
go i skutecznego udzielania beneficjentom 
przysporzeń mających znamiona pomocy 
publicznej (de minimis). 

W okresie programowania 2007–2013 
głównym krajowym aktem prawnym, na 
którym opierał się system realizacji projek-
tów współfinansowanych z UE, była usta-
wa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju6 (dalej: „uzppr”). 
W jej art. 21 została uregulowana kwestia 
pomocy publicznej (de minimis). 

W obowiązującej perspektywie finan-
sowej 2014–2020 kluczowym – z punktu 
widzenia krajowego porządku prawnego 
– aktem normatywnym, który reguluje 
problematykę wdrażania środków unij-
nych w Polsce, jest ustawa z 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w per-
spektywie finansowej 2014–20207, nazy-
wana „ustawą wdrożeniową”. 

Jest ona swoistą następczynią uzppr. 
Nie mniej jednak – z formalnego punk-
tu widzenia – w aktualnej perspektywie 

budżetowej obowiązują zarówno uzppr, 
jak i ustawa wdrożeniowa. W literaturze 
zwrócono uwagę, że „mając na względzie ko-
nieczność zabezpieczenia funkcjonowania 
instrumentów polityki rozwoju wdrożonych 
w poprzednim okresie programowania, zde-
cydowano się na rozwiązanie polegające na 
uregulowaniu aktualnej koncepcji polity-
ki spójności w dwóch komplementarnych 
wobec siebie aktach prawnych”8. 

Należy podkreślić, że „w systematyce 
aktów prawa krajowego przepisy usta-
wy [wdrożeniowej – J.O.] stanowią akt 
normatywny szczególny w stosunku do 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju, znajdując pierwszeństwo w myśl 
zasady lex specialis derogat legi generali”9. 
Odnośnie do okresu 2007–2013, z racji 
tego, że nie został on jak dotąd rozliczony 
i „zamknięty”, uzppr jest w kontekście obu 
rozważanych ustaw wyłączna. Powyższe 
kwestie omówione są również w treści uza-
sadnienia projektu ustawy wdrożeniowej 
(dalej: „uzasadnienie”). 

W ramach ustawy wdrożeniowej zagad-
nienie pomocy publicznej (de minimis) 
w projektach unijnych stało się przedmio-
tem regulacji art. 27 – zawierającego nie-
mal takie same postanowienia, jak wciąż 

5 Również z zakresu soft�law.
6 Dz. U. z 2016 r. poz. 1250.
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
8 Uzppr w zakresie dotyczącym nowego okresu programowania (2014–2020) zawiera np. regulacje doty-

czące przygotowania dokumentów systemowych niezbędnych do wdrożenia nowej perspektywy finan-
sowej oraz wprowadza do krajowego systemu nowe rodzaje polityki, instrumentów finansowych i doku-
mentów programowych. Ustawa wdrożeniowa zawiera natomiast regulacje służące wdrożeniu środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w okresie finansowym 2014–2020, określanych na podsta-
wie umowy partnerstwa. W tym zakresie zastępuje ona, jako akt szczególny, uzppr. Zob. J. Jaśkiewicz: 
Zasady� realizacji� programów� w� zakresie� polityki� spójności� finansowanych� w� perspektywie� finansowej�
2014–2020.�Komentarz, LEX/el., 2014.

9 J. Jaśkiewicz: Zasady...,�jw.
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obowiązujący art. 21 uzppr10. Oznacza to 
istnienie w aktualnym stanie prawnym 
dwóch właściwie bliźniaczych unormo-
wań. Nawiązując do powyższych kwestii, 
należy wskazać, że w kontekście perspek-
tywy budżetowej 2007–2013 obowiązują 
regulacje art. 21 uzppr. Z kolei w odniesie-
niu do okresu 2014–2020 – uwzględniając 
zasadę lex specialis derogat legi generali 
– obowiązują przepisy art. 27 ustawy wdro-
żeniowej, wyłączając tym samym postano-
wienia art. 21 uzppr. Treść art. 27 będzie 
przedmiotem szczegółowej analizy. 

Mimo wskazanego wyżej związku treścio-
wego między obiema przywołanymi regu-
lacjami prawnymi, trzeba uznać, że art. 27 
– z racji swego znaczenia w kontekście nowej 
perspektywy budżetowej – wymaga mery-
torycznej analizy (choćby po to, by stwier-
dzić jego podobieństwo do poprzednika). 

Trzeba również zaznaczyć, że art. 27 
ma charakter ogólny w kwestii zawartych 
w nim postanowień i odgrywa rolę swoiste-
go fundamentu dla systemu szczegółowych 
unormowań (rozporządzenia wykonawcze). 
Ogólność regulacji nie zwalnia z konieczno-
ści dokonania rzeczowej i w miarę wnikliwej 
analizy kolejnych przepisów. Rozważanie 
treści poszczególnych schematów pomocy 
publicznej czy też ustalenie miejsca i roli 
pomocy indywidualnej musi być zawsze po-
przedzone zbadaniem unormowań art. 27 
– jako regulacji w tym zakresie zasadniczej. 

Uwzględniając powyższe uwagi (ogólność 
postanowień art. 27 oraz podobieństwo do 
treści art. 21 uzppr), trzeba nadmienić, że 

niniejsza publikacja ma przede wszystkim 
charakter informacyjny, wprowadza czy-
telnika w zagadnienia pomocy publicznej 
w funduszach unijnych. Niemniej jednak 
jest też próbą rzeczowej analizy znacze-
nia poszczególnych przepisów art. 27, 
które nie doczekały się jak dotąd zbyt wielu 
omówień, dlatego istnieje potrzeba wska-
zania na inne aspekty i prawne problemy. 

Analiza poszczególnych 
przepisów artykułu 27
Art. 27 ust. 1

W świetle art. 27 ust. 1, „W zakresie, 
w jakim w ramach programów operacyj-
nych jest udzielana pomoc publiczna w ro-
zumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej lub pomoc 
de minimis, zastosowanie mają szczegółowe 
warunki i tryb udzielania pomocy”. 

Uzasadnienie przedstawia ratio legis 
unormowań prawnych zawartych w art. 27. 
Wskazuje się w nim, że „w rozdziale 9 
[art. 27] wprowadzono regulacje zapewnia-
jące zgodność warunków udzielania w ra-
mach programów operacyjnych wsparcia 
stanowiącego pomoc publiczną z unijnymi 
przepisami prawa materialnego i procedu-
ralnego w tej dziedzinie. Wprowadzenie 
do projektowanej ustawy odpowiednich 
przepisów w tym zakresie jest konieczne, 
ponieważ niektóre spośród instrumentów 
realizacji programów operacyjnych będą 
zawierały elementy pomocy publicznej”. 

W literaturze podkreśla się z kolei, 
że „przepisy art. 27 służą zapewnieniu 

10 Treść art. 27 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej jest praktycznie taka sama jak art. 21 ust. 1 i 2 uzppr. Ustęp 
3 ustawy wdrożeniowej nie ma swojego odpowiednika w uzppr. Z kolei ust. 4 i 5 nieznacznie się różnią od 
swych odpowiedników w uzppr: ust. 3 i 4.
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zgodności warunków udzielania w ramach 
programów operacyjnych wsparcia sta-
nowiącego pomoc publiczną lub pomoc 
de minimis”11. Należy pamiętać, że „co 
do zasady, pomoc publiczna jest zakaza-
na jako niezgodna z rynkiem wspólnoto-
wym12, jednakże w określonych przypad-
kach może być dopuszczona przez Komisję 
Europejską (art. 107 ust. 3 TFUE13)”14. 

Z racji tego, że w projektach współfi-
nansowanych ze środków unijnych może 
wystąpić zjawisko prawne pomocy publicz-
nej, ustawa wdrożeniowa przewiduje sze-
reg unormowań dotyczących tej instytucji. 
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że 
prawodawca – nie mając możliwości stwo-
rzenia na gruncie polskiego prawa własnej 
definicji pomocy państwa – odwołuje się do 
treści postanowienia art. 107 ust. 1 TFUE. 
W podobny sposób należy też ocenić odwo-
łanie się do pojęcia pomocy de minimis15. 

Następnie trzeba uznać, że ustawodawca 
– na poziomie unormowania art. 27 ust. 1 
– nie przesądza, w jakim zakresie (ilościo-
wym, procentowym, poszczególnych progra-
mów operacyjnych, ich szczegółowych czę-
ści16, konkretnych projektów) – i czy w ogóle 
– w ramach programów operacyjnych może 

wystąpić pomoc publiczna (de minimis). Tak 
należy tłumaczyć sformułowanie: „W zakre-
sie, w jakim w ramach programów opera-
cyjnych jest udzielana pomoc publiczna [...] 
lub pomoc de minimis”. Dosłowna interpre-
tacja wskazanego fragmentu przepisu może 
jednak sugerować, że już na gruncie same-
go art. 27 ust. 1 prawodawca przesądził, iż 
nie we wszystkich projektach współfinanso-
wanych ze środków unijnych wystąpi pomoc 
publiczna (pomoc de minimis). Niemniej jed-
nak powtórzyć trzeba, że art. 27 ust. 1 sam 
w sobie nie przesądza omawianej kwestii. 

Ustawa wdrożeniowa ma charakter ramo-
wego aktu prawnego, wskazującego jedynie 
podstawowe instytucje prawne oraz fun-
damenty systemu wdrażania projektów 
z funduszy unijnych. Taką też rolę pełni 
unormowanie art. 27, określające główne 
założenia pomocy publicznej (de minimis) 
w projektach unijnych. Nie jest zatem jego 
rolą ustalenie zakresu występowania pomo-
cy państwa w poszczególnych programach 
operacyjnych czy projektach. 

Trzeba przy tym wskazać, że prawidło-
we udzielanie pomocy publicznej (de mini-
mis) wiąże się z koniecznością uwzględnie-
nia szeregu różnych przepisów prawnych, 

11 J. Jaśkiewicz: Zasady..., op.cit.
12 Dziś: unijnym.
13 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE L 200 z 2016 r., s. 137).
14 J. Jaśkiewicz: Zasady...,op.cit.
15 Warto podkreślić, że art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz usta-
nawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 270 z 2015 r., s. 1), zwanego 
„rozporządzeniem ogólnym”, przez „pomoc państwa” rozumie pomoc objętą przepisami art. 107 ust. 1 
TFUE i uznaje, że do celów tego rozporządzenia obejmuje również pomoc w ramach zasady de�minimis.

16 Osi priorytetowych, działań, poddziałań.
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orzecznictwa, jak też niejednokrotnie zba-
dania samej specyfiki konkretnego projektu 
(w sytuacjach – np. w projektach ze sfery 
kultury – gdzie występowanie pomocy pu-
blicznej nie jest „z góry” wiadome i gdzie 
w zależności od występowania poszczegól-
nych elementów treściowych pomoc wystą-
pi albo nie). Gdyby art. 27 ust. 1 czy też sze-
rzej – cała ustawa wdrożeniowa – miały prze-
sądzać o występowaniu w danym projekcie 
pomocy publicznej (de minimis), musiałyby 
być bardzo obszernymi regulacjami czy ak-
tami prawnymi. Oznaczałoby to zarówno 
wykroczenie poza cel niniejszej ustawy 
(przedstawienie ram systemu wdrażania 
funduszy unijnych), jak też uczyniłoby ana-
lizowany akt nieczytelnym (przez bardzo 
dużą ilość regulacji prawnych). 

W kontekście powyższych ustaleń na-
leży zwrócić uwagę na dużą elastyczność 
omawianego unormowania. Art. 27 ust. 1 
znajdzie swe zastosowanie zarówno wtedy, 
gdy wszystkie projekty w ramach perspek-
tywy budżetowej 2014–2020 będą objęte 
rygorem pomocy publicznej (de minimis), 
jak również gdy pomoc państwa nie będzie 
w nich w ogóle występować. 

Cytowany przepis w dalszym zakresie 
wskazuje, że „zastosowanie mają szczegó-
łowe warunki i tryb udzielania pomocy”. 
Warto zauważyć, że ustawodawca jedno-
znacznie podkreśla obligatoryjność stosowa-
nia „szczegółowych warunków i trybu” („za-
stosowanie mają”). Nie jest to więc zależne 
od woli i uznania poszczególnych podmio-
tów uczestniczących w systemie zarządzania 
i kontroli danego programu operacyjnego, 

jak też beneficjentów. Niemniej jednak 
uznać trzeba, że obowiązek udzielania po-
mocy z wykorzystaniem właściwego trybu 
i odpowiednich przesłanek (warunków) 
wynika z samej istoty udzielania legalne-
go wsparcia17 – tym samym analizowany 
fragment art. 27 ust. 1 nie wnosi w sensie 
prawnym nic nowego. 

Prawodawca nie określił ani w treści 
art. 27 (ust. 1, jak też kolejnych ustępów), 
ani też w całym akcie prawnym owych 
„szczegółowych warunków i trybu udzie-
lania pomocy”. W rozważanym zakresie na-
leży – biorąc pod uwagę ust. 4 i 5 – odwo-
łać się do: „odrębnych/innych przepisów”, 
programów pomocowych wydawanych na 
podstawie ust. 4 oraz treści umów, decyzji 
i aktów wspomnianych w ust. 518. Wskazane 
rozwiązanie należy uznać za trafne – podob-
nie jak w przypadku braku określenia zakresu 
występowania pomocy państwa – z punktu 
widzenia celu ustawy, jak i chęci ograniczenia 
ilości zawartych w niej przepisów. 

Pojęcie „trybu” łączy się z kwestiami o cha-
rakterze formalnym – związanymi ze spo-
sobem, procedurą przekazywania pomocy 
publicznej (de minimis) na rzecz beneficjenta 
(np. problem wniosku o udzielenie pomo-
cy). Z kolei „warunki” obejmują aspekty 
o charakterze materialnym (np. problem 
kosztów kwalifikowalnych, maksymalnej 
intensywności pomocy, kumulacji pomo-
cy). Zagadnienie wspomnianych warunków 
nie dotyczy stricte elementów konstytuują-
cych występowania pomocy państwa, a je-
dynie problemu prawidłowego jej udzielania 
– w sytuacji, gdy ona już wystąpi. 

17 Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na treść art. 107 TFUE.
18 Czytaj dalej.
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Zestawiając ust. 1 z ust. 4 i 5 art. 27, 
warto zauważyć, że w treści ust. 1 ustawa 
nie wspomina o „szczegółowym przezna-
czeniu” pomocy – w przeciwieństwie do 
unormowań ust. 4 i 5. Uznać jednoznacz-
nie należy, że postanowienie ust. 1 powin-
no być rozpatrywane również z uwzględ-
nieniem powyższego elementu treścio-
wego – mimo milczenia ustawodawcy 
w tym zakresie. 

Art. 27 ust. 2 i 3

Artykuł 27 ust. 2 stanowi, że „Podmiotami 
udzielającymi pomocy, o której mowa 
w ust. 1, są instytucje zarządzające, in-
stytucje pośredniczące, instytucje wdra-
żające lub beneficjenci, a także inne pod-
mioty, o których mowa w art. 2 pkt 12 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o po-
stępowaniu w sprawach dotyczących po-
mocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, 
poz. 404, z późn. zm.)”. Z kolei zgodnie 
z ust. 319: „Podmiotami udzielającymi po-
mocy mogą być również inne podmioty 
określone w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie ust. 4”. 

W doktrynie zwraca się uwagę, że „prze-
pisy art. 27 ust. 2 i 3 stanowią, że pod-
miotami udzielającymi pomocy publicznej 
lub pomocy de minimis są instytucje po-
średniczące, instytucje wdrażające lub be-
neficjenci, a także inne podmioty, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o postę-
powaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej lub również inne podmioty 
określone w rozporządzeniach ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego 

wydanych na podstawie delegacji zawartej 
w art. 27 ust. 4”20. 

Porównując ze sobą postanowienia ust. 1 
oraz 4 i 5, warto także zauważyć, że ust. 1 
– jako przepis podstawowy na tle całego 
art. 27 – milczy również w kwestii pod-
miotów udzielających pomocy publicz-
nej. Z kolei o takich podmiotach wspo-
mina ust. 4 („a także podmioty udzielają-
ce tej pomocy”) – w przeciwieństwie do 
ust. 5. Regulacja ust. 1 powinna zatem 
obejmować nie tylko „szczegółowe wa-
runki i tryb udzielania pomocy”, ale rów-
nież „szczegółowe przeznaczenie” pomocy 
oraz podmioty jej udzielające. 

Prawodawca w art. 27 ust. 2 odwołuje 
się do postanowienia art. 2 pkt 12 ustawy 
o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej, który określa zakres 
pojęcia „podmiot udzielający pomocy”. 
Należy przez nie rozumieć „organ ad-
ministracji publicznej lub inny podmiot, 
który jest uprawniony do udzielania pomocy 
publicznej, w tym przedsiębiorcę publicz-
nego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przej-
rzystości stosunków finansowych pomiędzy 
organami publicznymi a przedsiębiorcami 
publicznymi oraz o przejrzystości finanso-
wej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. 
nr 191, poz. 1411 i nr 245, poz. 1775)”. 

Artykuł 2 ust. 1 pkt 4 przywołanej 
ustawy definiuje termin „przedsiębiorca 
publiczny”: „każdy podmiot prowadzą-
cy działalność gospodarczą, bez względu 
na sposób działania oraz formę organi-
zacyjno-prawną, w szczególności spółkę  

19 Nie ma on swego odpowiednika w uzppr.
20 J. Jaśkiewicz: Zasady..., op.cit.
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handlową, spółdzielnię, przedsiębiorstwo 
państwowe, towarzystwo ubezpieczeń wza-
jemnych oraz bank państwowy, na którego 
działalność organ publiczny wywiera decy-
dujący wpływ, niezależnie od wpływu wy-
wieranego na niego przez inne podmioty”. 

Od podmiotów, które mają możliwość 
udzielania pomocy publicznej, należy odróż-
nić zagadnienie adresatów unormowań art. 27 
ustawy wdrożeniowej. Ustawa nie określa, 
jakie podmioty są zobowiązane do stosowania 
się do tych przepisów. Milczenie prawodawcy 
w tym zakresie – uwzględniając warunek, 
że w przypadku stwierdzenia wystąpienia 
pomocy publicznej (pomocy de minimis) 
można jej udzielić wyłącznie po spełnieniu 
stosownych przesłanek – tłumaczyć trzeba 
w kontekście obowiązku szerokiego ujmo-
wania adresatów tych regulacji. 

Do powyższych unormowań muszą się stoso-
wać przede wszystkim beneficjenci projektów 
unijnych. Kolejnymi podmiotami, do których 
kierowane są postanowienia analizowanego 
artykułu, będą instytucje przyznające środki 
unijne objęte pomocą państwa, jak też insty-
tucje biorące udział w procesie kontroli wyko-
nywania projektów (system zarządzania i kon-
troli). Należy też pamiętać o polskim sądow-
nictwie administracyjnym, w ramach którego 
sądy badają legalność działań wspomnianych 
instytucji – muszą one w ramach rozpoznawa-
nia i rozstrzygania spraw uwzględniać zasady 
rządzące rygorem pomocy publicznej. 

Art. 27 ust. 4

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 4, „Właściwy 
minister, a  w  zakresie regionalnych 

programów operacyjnych oraz w zakresie 
programu EWT, dla którego instytucja za-
rządzająca została ustanowiona na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej – minister 
właściwy do spraw rozwoju regionalnego, 
może określić, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb 
udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1, 
a także podmioty udzielające tej pomocy, 
uwzględniając konieczność zapewnienia 
zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrz-
nym, efektywnego i skutecznego jej wy-
korzystania oraz przejrzystości jej udzie-
lania, w przypadku gdy odrębne przepisy 
nie określają szczegółowego przeznaczenia, 
warunków lub trybu udzielania tej pomocy”. 

W uzasadnieniu podkreśla się, że „roz-
porządzenia wydawane na podstawie 
ust. 4 będą stanowić programy pomoco-
we w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 
z 2007 r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.)”.

Przepis art. 27 ust. 4 zawiera upoważnie-
nie ustawowe do wydawania rozporządzeń. 
Odnośnie do krajowych programów opera-
cyjnych delegacja została przekazana „wła-
ściwemu ministrowi”. Z kolei w przypadku 
programów regionalnych wyłączna kompe-
tencja została przypisana ministrowi właści-
wemu do spraw rozwoju regionalnego. W ak-
tualnym stanie prawnym – zgodnie z tre-
ścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z 30 września 2016 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Rozwoju 
i Fi nan sów21 – jest nim Minister Roz woju 
i Fi nan sów. Jest on również właściwy 

21 Dz. U. z 2016 r. poz. 1595.
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w przypadku programu EWT, dla którego 
instytucja zarządzająca została ustanowiona 
na terytorium RP. 

Ustawodawca wskazuje, że rozważa-
na kompetencja ma charakter fakulta-
tywny, co oznacza, że w poszczególnych 
przypadkach wspomniani ministrowie 
nie mają obowiązku wydawania rozpo-
rządzeń. Owa fakultatywność powinna 
być rozpatrywana w kontekście końcowej 
części przepisu, która brzmi: „...w przy-
padku gdy odrębne przepisy nie określają 
szczegółowego przeznaczenia, warunków 
lub trybu udzielania tej pomocy”. Oznacza 
to bezwzględny zakaz wydawania aktów 
wykonawczych na podstawie ust. 4 w sy-
tuacji, gdy wspomniane w cytowanym 
fragmencie kwestie zostały uregulowa-
ne w „odrębnych przepisach”. 

Fakultatywność należy zatem odnosić 
wyłącznie do wariantu prawnego, w ra-
mach którego nie zostały ustanowione 
„odrębne przepisy” – tylko w tym zakre-
sie dany organ administracji rządowej ma 
możność (a nie obowiązek) wydania sto-
sownych aktów wykonawczych. 

Zarazem trzeba zwrócić uwagę na swo-
istą pozorność rozważanej fakultatywności. 
Udzielanie w ramach programów operacyj-
nych wsparcia mającego znamiona pomocy 
publicznej (de minimis) musi następować 
z uwzględnieniem stosownych regulacji 
prawnych określających takie elemen-
ty, jak: przeznaczenie, warunki pomocy 
czy choćby tryb jej udzielania. W sytu-
acji braku „odrębnych przepisów” istnie-
je konieczność ustalenia innego sposobu 
legalnego dokonywania wsparcia. Należy 
przede wszystkim mieć na uwadze kwestię 
notyfikowania pomocy do KE, co łączy się 
z instytucją prawną pomocy indywidualnej. 

Niemniej jednak trzeba pamiętać o sto-
sunkowo długotrwałej procedurze uzy-
skania zgody KE na udzielenie pomocy pu-
blicznej, jak też o jednostkowym aspekcie 
tej zgody (dotyczy ona tylko jednego kon-
kretnego projektu). Rozwiązaniem praw-
nym, które – w kontekście pomocy indywi-
dualnej – znacząco zwiększa skuteczność 
udzielania wsparcia jest tworzenie progra-
mów pomocowych, dzięki którym wiele 
projektów może uzyskać w sposób legalny 
wspomniane wsparcie. 

Reasumując: z formalnego punktu wi-
dzenia należy podtrzymać tezę o fakul-
tatywnej kompetencji danego ministra 
w przedmiocie wydawania rozporządzeń 
– programów pomocowych. Wynika to 
nie tylko z literalnego brzmienia przepi-
su ust. 4 („może określić”), ale także ze 
wskazanej wyżej alternatywy – możliwości 
wyboru w danym przypadku pomiędzy 
programem pomocowym a pomocą indy-
widualną. Możliwość skorzystania z roz-
wiązania, jakim jest pomoc indywidual-
na, może nastąpić wyłącznie w układzie, 
w którym nie istnieje obowiązek każdo-
razowego odwoływania się do stosownego 
programu pomocowego. 

Jednak uwzględniając materialny 
aspekt, należy kierować się celem, jakim 
jest konieczność stworzenia ram praw-
nych, które pozwolą udzielać nie tylko 
legalnego, ale także szybkiego i skutecz-
nego wsparcia. Należy zatem rozważyć, 
czy w zakresie programów operacyjnych 
istnieje potrzeba stworzenia stosowne-
go programu pomocowego, obejmujące-
go swym normatywnym zasięgiem wiele 
potencjalnych projektów, które miały-
by zostać zrealizowane w ich ramach. 
W przeciwnym wypadku wystarczającą 
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opcją może być pomoc indywidualna. 
Materialny aspekt nakazuje zatem roz-
patrywać omawianą fakultatywność 
w kontekście zapewnienia skutecznego 
i sprawnego systemu udzielania pomocy 
publicznej (de minimis). Oznacza to, że 
w konkretnej sytuacji może się pojawić 
konieczność wydania odpowiedniego sche-
matu (schematów) pomocy publicznej. 

Ustawa w ramach upoważnienia wskazu-
je wymaganą treść aktów wykonawczych: 
szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb 
udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1, 
a także podmioty udzielające tej pomocy. 
Zagadnienie podmiotów udzielających po-
mocy publicznej należy odróżnić od kwe-
stii organów kompetentnych do wydawania 
rozporządzeń. Tych ostatnich należy po-
szukiwać z uwzględnieniem treści ust. 4. 
W praktyce oznacza to konieczność każdo-
razowego ustalenia ministra właściwego do 
wydania aktu wykonawczego w przypad-
ku krajowych programów operacyjnych 
(„właściwy minister”); ustalenie ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
nie budzi tu żadnych wątpliwości. 

Prawodawca wskazuje też następujące 
wymogi: „...uwzględniając konieczność za-
pewnienia zgodności tej pomocy z rynkiem 
wewnętrznym, efektywnego i skuteczne-
go jej wykorzystania oraz przejrzystości 
jej udzielania”. Wymienione przesłanki 
nie warunkują występowania pomocy 
publicznej, gdyż elementy konstytuują-
ce pomoc państwa wynikają z odrębnych 
przepisów (art. 107 ust. 1 TFUE). 

Analizowaną część art. 27 ust. 4 trzeba 
też rozpatrywać w kontekście prawnej do-
puszczalności wydawania rozporządzeń na 
podstawie ust. 4. Nie zmienia ona zasady, 
w świetle której, w przypadku gdy kwestie 

dotyczące pomocy państwa (warunki, 
tryb itd.) są już unormowane w „odręb-
nych przepisach”, nie ma normatywnej 
możliwości wydawania stosownych roz-
porządzeń. Oznacza to więc na przykład, 
że konieczność zapewnienia zgodności po-
mocy z rynkiem wewnętrznym nie może 
w podanej sytuacji uzasadniać możności 
wydania aktów wykonawczych. 

Problem fakultatywności może być rów-
nież rozpatrywany w kontekście wskazanej 
wyżej treści rozporządzeń (tj. przezna-
czenia, warunków, trybu i podmiotów). 
Należy więc rozważyć, czy przepis ust. 4 
może być interpretowany w następują-
cy sposób: właściwy minister/Minister 
Rozwoju i Finansów, wydając stosowne 
rozporządzenie, może – ale nie musi – ure-
gulować wszystkie cztery wspomniane ele-
menty treściowe. Organ, decydując się na 
wydanie programu pomocowego – w sytu-
acji braku istnienia „odrębnych” regulacji 
prawnych w tym zakresie, jak też rezygna-
cji z opcji pomocy indywidualnej – miałby 
prawo do ujęcia w nim jedynie wybranych 
przez siebie kwestii merytorycznych, na 
przykład przeznaczenia pomocy, bez wska-
zania podmiotów jej udzielających czy sto-
sownego trybu. 

Takie rozwiązanie jest  całkowicie 
błędne. Należy jednoznacznie uznać, że 
w przypadku stworzenia schematu pomo-
cy publicznej właściwy minister (Minister 
Rozwoju i Finansów) ma obowiązek ure-
gulowania w nim wszystkich czterech 
kwestii wskazanych w przepisie ust. 4. 
Problem wydawania rozporządzeń wy-
konawczych zawsze musi być rozpatry-
wany w kontekście konieczności ustano-
wienia skutecznego systemu udzielania 
legalnej pomocy publicznej – w sytuacji 
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braku innych normatywnych możliwo-
ści („odrębne przepisy”, pomoc indywi-
dualna). Brak określenia choćby jednego 
ze wspomnianych elementów doprowa-
dziłby w konsekwencji do zablokowania 
możliwości dokonywania przysporzeń, 
a tym samym zniweczyłby cel i sens wyda-
wania rozporządzeń na mocy ust. 4. Zatem 
rozważana fakultatywność – jak wskaza-
łem wyżej – dotyczy tylko kwestii moż-
liwości wydania samego rozporządzenia, 
a nie jego treści. 

Co więcej, art. 27 ust. 5, dotyczący 
udzielania pomocy indywidualnej, rów-
nież wskazuje na konieczność określenia 
wymienionych zagadnień – przeznaczenia, 
warunków, jak też trybu udzielania pomo-
cy (nie wspomina o podmiotach udzielają-
cych pomocy). W podobny sposób należy 
się odnieść do wymaganej treści „odręb-
nych przepisów” (ust. 4). 

Oznacza to zatem obligatoryjność w za- 
 kresie sprecyzowania tych kwestii – z uw-
zględnieniem możliwości określenia różnych 
prawnych rygorów udzielania pomocy pu-
blicznej (odrębne przepisy, rozporządzenia 
na mocy ust. 4, pomoc indywidualna). 

Należałoby także rozważyć kolejny pro-
blem: fakultatywność w kontekście wa-
runków, jakie powinna spełniać legalna 
pomoc państwa. Regulacja art. 27 ust. 4 
wskazuje takie elementy, jak: zgodność 
tej pomocy z rynkiem wewnętrznym, 
efektywne i skuteczne jej wykorzysta-
nie oraz przejrzystość jej udzielania. 
Rozpatrując formalny aspekt (wykładnia 
językowa przepisu), trzeba zwrócić uwagę, 

że ustawodawca nakazuje zapewnienie 
tych warunków („uwzględniając koniecz-
ność”). Z kolei biorąc pod uwagę płasz-
czyznę materialną (stworzenie systemu 
legalnego i skutecznego udzielania pomocy 
publicznej), nie sposób ustanowić regulacji 
prawnych nieczyniących zadość powyż-
szym wymogom. Oznacza to zatem, że 
w omawianym zakresie nie można mówić 
o fakultatywności.

W aktualnym stanie prawnym22, na 
podstawie upoważnienia zawartego 
w ust. 4 wydano 26 aktów wykonawczych. 
Piętnaście z nich dotyczy regionalnych 
programów operacyjnych (14 wydanych 
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, 
1 przez Ministra Rozwoju). Z kolei w przy-
padku krajowych programów operacyjnych 
sytuacja wygląda następująco: program 
operacyjny „Infrastruktura i środowisko” 
– 5 schematów pomocowych (trzy rozpo-
rządzenia wydał Minister Gospodarki, 
a po jednym Minister Energii oraz Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego); 
program operacyjny „Inteligentny roz-
wój” – 2 rozporządzenia (wydał Minister 
Gospodarki); program operacyjny „Polska 
cyfrowa” – 2 schematy (wydał Minister 
Administracji i Cyfryzacji). 

Jeden schemat pomocowy związany 
jest z programami operacyjnymi finan-
sowanymi z Europejskiego Funduszu 
Spo łecznego (Minister Infrastruktury 
i Ro z woju); obowiązuje także rozporzą-
dzenie dotyczące programów europej-
skiej współpracy terytorialnej (Mi ni ster 
Infra struktury i Rozwoju). 

22 Stan na 12.10.2016 r.
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Odnośnie do art. 21 ust. 3 uzppr, aktual-
nie23 obowiązuje jeszcze 5 schematów pomo-
cowych, a 38 już utraciło swoją moc prawną. 

Podsumowując: warto podkreślić 
– w kon tekście obu perspektyw finanso-
wych – chętne wykorzystywanie delegacji 
ustawowej do wydawania rozporządzeń. 
Zwię ksza to realną możliwość legalnego 
udzielania przysporzeń objętych mecha-
nizmem pomocy publicznej (duża liczba 
schematów, różnorodność dziedzin nimi 
objętych, szerokie spektrum beneficjen-
tów), jak też sytuuje pomoc indywidualną 
we właściwym dla niej miejscu na mapie 
funduszy unijnych – jako narzędzia praw-
nego o charakterze uzupełniającym. 

Art. 27 ust. 5

W świetle art. 27 ust. 5 ustawy wdrożenio-
wej, „szczegółowe przeznaczenie, warunki 
i tryb udzielania pomocy, o której mowa 
w ust. 1, nieobjętej przepisami, o których 
mowa w ust. 4 lub innymi przepisami okre-
śla umowa o dofinansowanie projektu, de-
cyzja o dofinansowaniu projektu lub akt 
będący podstawą jej udzielenia”. 

Odnośnie do ratio legis art. 27 ust. 5 
w uzasadnieniu trafnie podkreśla się, że 
„w ust. 5 zawarto przepis wskazujący, że 
w przypadkach udzielania pomocy in-
dywidualnej, nieujętych w programach 
pomocowych wydanych na podstawie 
ust. 4, przeznaczenie i szczegółowe wa-
runki udzielania tej pomocy będą okre-
ślone bezpośrednio w umowie lub w de-
cyzji o dofinansowaniu albo w akcie 

będącym podstawą udzielenia pomocy 
(np. w przypadku usług w ogólnym inte-
resie gospodarczym). Jest to niezbędne 
w celu umożliwienia udzielania pomocy 
publicznej w przypadkach nieuwzględ-
nionych w ramach programów pomoco-
wych, przy czym należy wskazać, że nie-
celowe byłoby opracowywanie odrębnych 
programów pomocowych dla wszystkich 
przypadków udzielania pomocy publicz-
nej w ramach programów operacyjnych”. 

W doktrynie z kolei zauważa się, iż „prze-
pis art. 27 ust. 5 przewiduje, że w przypad-
kach udzielania pomocy indywidualnej, 
nieujętych w programach pomocowych 
wydanych na podstawie ust. 4, przezna-
czenie i szczegółowe warunki udzielania 
tej pomocy będą określone bezpośrednio 
w umowie lub w decyzji o dofinansowaniu 
albo w innym akcie będącym podstawą 
udzielenia pomocy”24. 

Analizując powyższy przepis, należy 
zwrócić uwagę na następujące zagadnie-
nia. Po pierwsze, ustawodawca wskazuje, 
że treść ust. 5 dotyczy instytucji prawnej 
pomocy, o której stanowi ust. 1. Chodzi 
zatem zarówno o pomoc publiczną w rozu-
mieniu art. 107 ust. 1 TFUE, jak też pomoc 
de mininis. Warto zauważyć, że przywo-
łany fragment rozważanego unormowa-
nia jest w zasadzie zbędny, gdyż cała treść 
art. 27 dotyczy pomocy państwa – w obu 
jej odmianach (w tym wypadku należy za-
stosować reguły wykładni systemowej)25. 

Rolą regulacji ust. 5 jest określenie – po-
dobnie jak ust. 4 – prawnych sposobów 

23 Jak wyżej.
24 J. Jaśkiewicz: Zasady..., op.cit.
25 Dotyczy to także treści ust. 2 i 4.
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ustalenia „szczegółowego przeznaczenia, 
warunków i trybu udzielania pomocy”. 
Oba przepisy nie normują same powyż-
szych elementów, a co najwyżej wskazu-
ją, za pomocą jakich środków prawnych 
te elementy mogą zostać unormowane. 

Ustawodawca zwraca uwagę na koniecz-
ność sprecyzowania trzech rozpatrywa-
nych elementów treściowych systemu 
udzielania legalnej pomocy (ust. 5 mil-
czy w przedmiocie podmiotów udzielają-
cych pomocy). Potwierdza to obligatoryj-
ność w kontekście kwestii unormowania 
szczegółowego przeznaczenia, warunków 
i trybu – tak w zakresie ust. 4, jak i ust. 5. 

Treść ust. 5 nieprzypadkowo nie przy-
wołuje zagadnienia podmiotów, które mogą 
dokonywać unijnych przysporzeń. Pomoc 
indywidualna dotyczy konkretnego projek-
tu, konkretnego beneficjenta, jak też kon-
kretnego podmiotu udzielającego pomocy. 
Z kolei schematy pomocy publicznej w ro-
zumieniu ust. 4 dopuszczają istnienie ka-
talogu takich podmiotów (w rozumieniu: 
więcej niż jednego)26. W tym sensie rolą 
ust. 4 jest zobowiązanie organu wydające-
go akt wykonawczy do określenia wspo-
mnianego katalogu. Brak istnienia takiego 
katalogu w przypadku pomocy indywidu-
alnej skutkuje wyeliminowaniem aspek-
tu podmiotów udzielających przysporzeń 
z treści art. 27 ust. 5 (co nie zmienia faktu, 
że np. w umowie o dofinansowanie należy 
ujawnić taki podmiot jako stronę umowy). 

Należy ustalić, w jakich sytuacjach 
nor ma ust. 5 może znaleźć zastosowanie. 
W świetle pierwszej z możliwych koncepcji, 

„przepisy, o których mowa w ust. 4” trzeba 
rozumieć szeroko: chodzi zarówno o pro-
gramy pomocowe, dla których delega-
cją ustawową jest art. 27 ust. 4 ustawy, 
jak również „odrębne przepisy” przywołane 
przez treść ust. 4. Uzasadnieniem takiego 
sposobu rozumienia postanowienia ust. 5 
byłaby wola ujęcia w zakresie „przepisów, 
o których mowa w ust. 4” wszystkich unor-
mowań prawnych, o których wspomina 
ten przepis (ust. 4). Przy takim sposobie 
rozumienia pozostaje jednak kwestia usta-
lenia znaczenia sformułowania „inne prze-
pisy” (ust. 5). W szczególności byłyby to 
zupełnie inne normy prawne niż „odrębne 
przepisy” wskazane w treści ust. 4. 

Drugi sposób interpretacji łączy się z przy-
porządkowaniem „przepisów, o których 
mowa w ust. 4” wyłącznie do sfery rozpo-
rządzeń, pełniących rolę schematów po-
mocy publicznej na mocy ust. 4. „Odrębne 
przepisy” nie będą zatem „przepisami, o któ-
rych mowa w ust. 4”. Takie rozumienie 
pozwala zatem uznać, że „odrębne przepi-
sy” (ust. 4) są owymi „innymi przepisami” 
(ust. 5). Nie można zatem mówić o dwóch 
różnych grupach takich przepisów. 

Za trafną należy uznać drugą z poda-
nych koncepcji. W jej świetle, „przepisy, 
o których mowa w ust. 4” to wyłącznie 
przepisy utworzone na podstawie ust. 4 
– programy pomocowe. Wolą ustawo-
dawcy było wyeksponowanie (a zarazem 
odróżnienie) tych programów od innych 
aktów normatywnych. Elementem wy-
różniającym staje się tu możność wyda-
nia schematów pomocowych na podstawie 

26 Patrz też ust. 3.
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upoważnienia ustawowego zawartego 
w ust. 4. Należy też podkreślić, że przywo-
ływanie przez ustawodawcę nie tylko w jed-
nym artykule, ale wręcz w następujących 
bezpośrednio po sobie przepisach, tych sa-
mych sformułowań („odrębne” – „inne”), 
ale w innym rozumieniu, byłoby błędne. 

Ustawodawca w treści ust. 5 wskazuje 
zatem, że regulacja tego ustępu może zna-
leźć zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zo-
staną ustanowione na mocy ust. 4 stosowne 
programy pomocowe (w kontekście usta-
lonej poniżej dychotomii), jak i nie będą 
istniały w polskim porządku prawnym 
„odrębne”/„inne” przepisy. Tym samym 
ustawodawca w zakresie wspomnianych 
ustępów (4 i 5) podkreśla istnienie triady 
regulacji prawnych: programów pomoco-
wych związanych z delegacją ustawową 
ust. 4, „innych”/„odrębnych” przepisów 
oraz unormowań znajdujących zastoso-
wanie na mocy treści ust. 5. 

W przypadku braku stosownych sche-
matów pomocy publicznej wydanych na 
podstawie ust. 4 nie chodzi o prostą dycho-
tomię: istnienie programu pomocowego 
(choćby jednego, jakiegokolwiek, o dowol-
nej treści itd.) – nieistnienie programu. 
Chodzi tu – na przykład w dziedzinie re-
alizacji projektów unijnych z zakresu kul-
tury – o istnienie programu z zakresu kul-
tury; co więcej – takiego, w który można 
byłoby „wpisać” stosowny projekt. Należy 
więc mówić o następującej dychotomii: 
program mający zastosowanie do danego 
projektu – brak takiego programu. Oznacza 

to zatem, że w sytuacji, gdy dla konkret-
nego projektu nie istnieje odpowiadający 
mu schemat pomocy publicznej (w ujęciu 
ust. 4), można mówić o braku przepisów, 
o których mowa w ust. 4. Istnienie – nawet 
wielu – programów pomocowych, niema-
jących zastosowania do danego projektu, 
nie będzie tu miało żadnego znaczenia. 

Nie ulega wątpliwości, że art. 27 ust. 5 
ustawy wdrożeniowej dotyczy instytucji 
prawnej pomocy indywidualnej. Celem 
tego uregulowania jest określenie kolejnej 
możliwości legalnego udzielania pomocy 
– w tym znaczeniu treść ust. 5 jest uzupeł-
nieniem treści ust. 4. Powinna być zatem 
interpretowana w związku z postanowie-
niami ust. 4, a nie jako regulacja całkowicie 
niezależna i odrębna. 

Innym sposobem rozumienia ust. 5 jest 
kwestia „zamknięcia” systemu udzielania 
legalnej pomocy. Oznacza to – przy zało-
żeniu, że treść ust. 4 nie wskazuje wszyst-
kich dopuszczalnych rygorów udzielania 
pomocy publicznej – że ustawodawca miał 
na celu określenie wszystkich pozosta-
łych wariantów. W jego założeniu ust. 4 
i 5 mają zawierać całościowy i wyczerpu-
jący katalog prawnych możliwości udzie-
lania pomocy publicznej (z uwzględnie-
niem przywołanych w nich „odrębnych”/ 
„innych” przepisów). 

Należy jednak zwrócić uwagę na moż-
ność powoływania się w poszczególnych 
przypadkach na konstrukcję prawną usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospo-
darczym27 (co pozwala na wyłączenie 

27 Patrz np.: rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z 25.04.2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de�minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wy-
konującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE L 290 z 2014 r., s. 11).
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rygoru pomocy państwa), co nie zostało 
ujęte w postanowieniach art. 27. Pewną 
możliwością również jest doprowadze-
nie do legalnych modyfikacji projektów, 
które pozwolą w konsekwencji na „ominię-
cie” rygoru pomocy państwa – przez wy-
eliminowanie w wyniku owej modyfikacji 
przynajmniej jednej z przesłanek konsty-
tuujących pomoc publiczną. Wspomniane 
„zamknięcie” systemu, na gruncie art. 27, 
należy zatem rozważać co najwyżej w kon-
tekście systemu trzech (zasadniczych) spo-
sobów „legalizowania” pomocy publicz-
nej – „odrębnych”/„innych” przepisów, 
programów pomocowych wydawanych 
na podstawie ust. 4, jak też pomocy in-
dywidualnej. 

W sytuacji pozytywnej decyzji KE 
na leży zamieścić w treści umów/decy-
zji w przedmiocie dofinansowania pro-
jektów (czy aktów będących podstawą 
udzielenia pomocy) informacje odnoszące 
się do szczegółowego przeznaczenia, wa-
runków, jak też trybu udzielania pomocy. 
W tym znaczeniu wspomniane dokumenty 
zastępują treść programów pomocowych. 

Podobnie jak w przypadku schematów 
pomocy publicznej, należy rozważyć za-
gadnienie obligatoryjności i fakultatywno-
ści. Obligatoryjność wystąpi w momencie 
uzyskania przez dany projekt zgody KE 
(pomoc indywidualna) i spowoduje ko-
nieczność umieszczenia w treści wspo-
mnianych umów/decyzji/aktów zapisów 

o szczegółowym przeznaczeniu, warun-
kach oraz trybie udzielania pomocy. O ob-
ligatoryjności odnośnie do pomocy indy-
widualnej można również mówić w sytu-
acji chęci udzielenia wsparcia (mającego 
znamiona pomocy publicznej/de minimis) 
na rzecz projektu, gdy nie ma możliwo-
ści wykorzystania stosownego programu 
pomocowego z ust. 4, jak też powołania 
się na „odrębne”/„inne” przepisy. W ta-
kiej sytuacji zamiar legalnego dokonania 
przysporzenia wiąże się z koniecznością 
uzyskania zgody KE. 

Nie zmienia to faktu, że w powyższej sy-
tuacji instytucja zarządzająca danym progra-
mem operacyjnym może podjąć decyzję o re-
zygnacji z ubiegania się o zgodę KE. Z prak-
tycznego punktu widzenia długotrwałość 
procedury, jak też brak pewności uzyskania 
takiej zgody, powodują, że instytucje zarzą-
dzające nie zawsze są zainteresowane moż-
liwością skorzystania z takiej procedury28. 

Konkluzja
Podsumowując, ustawodawca krajowy, 
nie mając prawnej możliwości stworzenia 
własnej definicji pomocy publicznej, odwo-
łał się do art. 107 ust. 1 TFUE. Określenie 
w art. 27 ust. 4 i 5 ustawy wdrożeniowej 
instytucji prawnych programów pomo-
cowych oraz pomocy indywidualnej rów-
nież nie może być rozpatrywane w kontek-
ście swobody regulacji krajowego ustawo-
dawcy. W tym zakresie odwołano się do 

28 Przykładowo, szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego�programu�operacyjnego�województwa�łódz-
kiego� na� lata� 2014–2020 w odniesieniu do osi I: Badania,� rozwój� i� komercjalizacja�wiedzy/ działania I.1:  
Rozwój�infrastruktury�badań�i�innowacji wskazuje, że „W związku z art. 27 ust. 5 ustawy wdrożeniowej w przy-
padku projektów objętych pomocą publiczną, która nie może być udzielona na podstawie rozporządzeń 
wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub na podstawie innych przepisów, 
IZ RPO WŁ zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o indywidualnej notyfikacji planowanego wsparcia”.
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dwóch podstawowych narzędzi29 umoż-
liwiających dokonywanie legalnych przy-
sporzeń w związku z pomocą publiczną. 

Biorąc z kolei pod uwagę aspekt „po-
jemności” regulacji prawnych art. 27, trze-
ba zaznaczyć, że prawodawca utrzymał 
konwencję, w jakiej została w poprzed-
niej perspektywie finansowej ustanowio-
na uzppr. Oznacza to wolę uregulowania 
w ustawie wdrożeniowej głównych insty-
tucji kształtujących system realizacji pro-
jektów współfinansowanych z funduszy 
unijnych jedynie w podstawowym stop-
niu. Podobnie rzecz się ma z treścią art. 27 
ustawy. Wskazuje on wyłącznie zasadnicze 
unormowania prawne w sferze problema-
tyki pomocy publicznej: odwołanie do po-
stanowień art. 107 ust. 1 TFUE, przedsta-
wienie katalogu podmiotów, które mogą 
udzielać pomocy publicznej, jak też okre-
ślenie dwóch istotnych sposobów udzie-
lania legalnej pomocy publicznej. 

Należy zarazem zauważyć, że w obu 
wspomnianych wypadkach, to jest sche-
matów pomocy publicznej oraz pomocy 
indywidualnej, szczegółowe przeznaczenie, 
warunki i tryb udzielania pomocy nie zo-
stały zdefiniowane w treści analizowanego 

artykułu ustawy wdrożeniowej (wyjąt-
kiem są tu podmioty udzielające pomocy 
– ust. 230). W pierwszym wypadku odpo-
wiedzi należy szukać w stosownych roz-
porządzeniach wydanych na podstawie 
ust. 4; w drugim – w treści umów, decyzji 
czy aktów dotyczących dofinansowania 
projektów unijnych31. Oznacza to zatem 
istnienie co najwyżej „szczątkowego” za-
kresu regulacji w sferze pomocy publicz-
nej, jaka została dokonana w treści art. 27. 

Niemniej jednak zasadnicza rola przepisów 
ustawy wdrożeniowej wiąże się z umiejsco-
wieniem w zakresie ust. 4 upoważnienia 
do wydawania programów pomocowych. 
Oznacza to istnienie – na tle niejako „de-
klaratoryjnych” postanowień art. 27 – unor-
mowania konstytuującego możliwość wyda-
wania aktów wykonawczych. W tym sensie 
art. 27 ust. 4 odgrywa istotną rolę w systemie 
krajowych regulacji prawnych dotyczących 
instytucji pomocy publicznej. 

dr JAROSŁAW ODACHOWSKI,
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
Wydział Ekonomiczny w Opolu

Słowa kluczowe: pomoc publiczna, ustawa wdrożeniowa, środki unijne, polityka spójności, 
projekty unijne

Key words: public assistance,  implementation of projects,  European Union funds, applicable 
guidance, programming documents

29 Chodzi o te, którym ustawodawca poświęcił treść ust. 4 i 5 („odrębne – inne” przepisy są tylko wspomnia-
ne, bez pozytywnej w tym przypadku regulacji).

30 Ust. 3 zawiera tylko odwołanie do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ust. 4.
31 Poza kwestią podmiotów udzielających pomocy publicznej w przypadku pomocy indywidualnej.
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Klaus-Heiner Lehne został wybra-
ny przez 28. Członków ETO na pre-
zesa Europejskiego Trybunału Obra-
chunkowego. 1 października 2016 r. roz-
począł trzyletnią, odnawialną kadencję 
przejmując obowiązki od ustępującego 
prezesa Vítora Caldeiry. Klaus-Heiner  
Lehne, urodzony 28 października 1957 r.  
w Düsseldorfie, to niemiecki polityk  

i prawnik, poseł do Parlamentu Europej-
skiego IV, V, VI i VII kadencji. Jest 
Członkiem ETO od 2014 r., wcześniej 
był m.in. adwokatem i wykładowcą prawa  
europejskiego. 

W 2015 r. Klaus-Heiner Lehne, jako 
Członek ETO, złożył w NIK wizytę, pod-
czas której omówiono najważniejsze za-
gadnienia dotyczące kontaktów pomiędzy 
Trybunałem a najwyższymi organami kon-
troli krajów członkowskich UE. W trakcie 
wizyty spotkał się również z Prezydentem 
RP, ministrami, posłami i polskimi euro-
parlamentarzystami.

Najwyższa Izba Kontroli współpra-
cuje bardzo aktywnie z Europejskim 
Trybunałem Obrachunkowym. Poza tak 
zwaną asystą NIK przy wszystkich kon-
trolach środków UE prowadzonych przez 
ETO w Polsce, prowadzony jest szereg 
wspólnych inicjatyw, jak na przykład 

Współpraca 
międzynarodowa

Nowy prezes Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego

Fo
t.

 E
TO
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realizowana przez Delegaturę NIK 
w Krakowie kontrola inicjatywy JASPERS, 
czyli Wspólnej Pomocy we Wspieraniu 
dla Europejskich Regionów (ang. Joint 
Assistance to Support Projects in European 
Regions). W Polsce łączna wartość projek-
tów, które uzyskały wsparcie z funduszu 
od 2006 r. przekracza 28 mld EUR (ponad 
120 mld PLN). Chodzi między innymi 
o duże inwestycje drogowe oraz budowę 
portów lotniczych. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski zło-
żył gratulacje i najserdeczniejsze życzenia  

nowo wybranemu Prezesowi ETO. 
Pre zesi NIK i ETO spotkają się w paź-
dzierniku 2016  r. podczas zebrania 
Komi tetu Kontaktowego Szefów Naj-
wyższych Organów Kontroli Unii Euro-
pejskiej i Europejskiego Trybunału Obra-
chunkowego w Bratysławie.

oprac. GRZEGORZ HABER,
Wydział Spraw Międzynarodowych,
Departament Strategii Kontrolnej NIK
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Podczas tegorocznego spotkania Polacy 
i Indonezyjczycy dyskutowali o: wyzwa-
niach stojących przed najwyższymi orga-
nami kontroli w XXI wieku; aktualnie 
przeprowadzanych kontrolach międzyna-
rodowych; reformie kodeksu etyki mię-
dzynarodowej organizacji najwyższych or-
ganów kontroli INTOSAI i przewodnic-
twie NIK w tym projekcie; roli audytorów 
w walce z korupcją i wspólnej pracy BPK 
i NIK przy określaniu nowych wytycz-
nych w tym zakresie oraz o skutecznym 
informowaniu opinii publicznej o wyni-
kach kontroli. 

W latach 2013–2014 NIK przeprowa-
dziła, zgodnie z decyzją parlamentu indo-
nezyjskiego, przegląd partnerski w BPK. 
Eksperci z NIK oceniali sposób i metody 
zarządzania w Radzie oraz wdrażanie do jej 
działalności kontrolnej międzynarodowych 
standardów kontroli ISSAI. W kwietniu 

2014 r. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski 
przedstawił kierownictwu Rady (przewod-
niczącemu, członkom i kadrze dyrektor-
skiej) raport końcowy z przeglądu i zale-
cenia zespołu ekspertów. Z kolei w sierp-
niu 2015 r., podczas spotkania w Polsce, 
wiceprezes BPK Sapto Amal Damandari 
przedstawił system przeprowadzania i zre-
lacjonował postępy we wdrażaniu poszcze-
gólnych zaleceń z przeglądu. Zarówno NIK, 
jak i Rada Audytu Indonezji są aktywnymi 
członkami podkomisji INTOSAI ds. prze-
glądów partnerskich – będącej międzyna-
rodowym forum służącym ewaluacji pracy 
najwyższych organów kontroli.

 

oprac. GRZEGORZ HABER,
Wydział Spraw Międzynarodowych,
Departament Strategii Kontrolnej NIK

Kontynuacja współpracy z Indonezją

Wizyta w NIK przedstawicieli 
Rady Audytu Republiki Indonezji

Na przełomie sierpnia i września 2016 r. przewodniczący Rady Audytu  
Republiki Indonezji (BPK) Harry Azhar Azis wraz towarzyszącymi 
osobami gościł w  Najwyższej Izbie Kontroli. Zgodnie z  podpisanym 
w październiku 2008 r. porozumieniem o współpracy pomiędzy NIK 
i  BPK, najwyższe organy kontroli Polski i  Indonezji organizują dwu-
stronne seminaria poświęcone aktualnym zagadnieniom kontrolnym 
i rozwojowi metodyki kontroli finansów publicznych.
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JACEK MAZUR

Najwyższe organy kontroli wspierają roz-
wój transparentności i efektywnego wyko-
rzystania środków publicznych oraz rozwój 
digitalizacji i  stosowania IT w administra-
cji publicznej. W działalności kontrolnej 
coraz częściej pojawia się potrzeba uzyski-
wania dostępu do dużych zbiorów danych 
oraz do wielu systemów informatycznych 
jednostek kontrolowanych. Aby zwiększyć 
możliwość analizowania danych, należy 
skrócić czas poświęcany na ich zbieranie 

i przetwarzanie. Miloslav Kala – prezes 
NOK Czech, gospodarz tegorocznego 
spotkania, zaproponował, aby podzielić 
się wiedzą i doświadczeniem w zakresie 
zbierania, przeszukiwania i transforma-
cji danych, jako że staje się to coraz bar-
dziej czasochłonne. Ważne są zwłaszcza 
informacje wykorzystywane w codziennej 
pracy kontrolnej, które służą ocenie ryzy-
ka, planowaniu i przygotowaniu kontroli, 
zmniejszeniu ciężaru przygotowania się 
do kontroli przez jednostki kontrolowa-
ne i osiąganiu wyższej jakości sprawozdań 

Spotkanie szefów NOK grupy V 4+2

Projekt wymiany danych między 
najwyższymi organami kontroli

Prezesi najwyższych organów kontroli (NOK) krajów Grupy Wyszeh-
radzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier, a także Austrii i Słowenii 
(tzw. grupa V 4+2) zbierają się corocznie poczynając od 2002 r1. Spo-
tkania te pozwalają omówić aktualne wydarzenia i zagadnienia doty-
czące działalności NOK oraz, w miarę potrzeby, przygotować wspólne  
stanowisko na zebrania Komitetu Kontaktowego prezesów NOK 
państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału  
Obrachunkowego. W tym roku spotkanie odbyło się we wrześniu  
w czeskich Lednicach, a jego głównym tematem były „Dane, wskaźniki  
i porównania międzynarodowe”.

1 Poprzednie zebranie odbyło się w maju 2015 r. w Polsce, w Promnicach pod Katowicami. Zob. J. Mazur: 
Wpływ�NOK�na�jednostki�kontrolowane�–�kraje�Grupy�Wyszehradzkiej, „Kontrola Państwowa” nr 3/2015.
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z kontroli. Wystąpił on z koncepcją wymia-
ny wiedzy zebranej w krajach grupy V 4+2 
w dziedzinie pozyskiwania i przetwarzania 
danych oraz wykorzystania narzędzi słu-
żących do ich przetwarzania. Przedstawił 
wstępną koncepcję współpracy w wymia-
nie informacji o rozwiązaniach stosowa-
nych w administracji publicznej i usługach 
publicznych, co umożliwiałoby formułowa-
nie międzynarodowych porównań, zwięk-
szając wartość zaleceń z kontroli NOK. 
Idea ta została poparta przez uczestników 
spotkania.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski 
omówił polskie uwarunkowania i praktykę 
NIK. W zakresie pozyskiwania i analizy 
danych NIK korzysta z różnych platform 
danych i współpracuje z wieloma pod-
miotami. Przede wszystkim jest to plat-
forma danych publicznych, prowadzona 
przez ministra cyfryzacji. Bardzo istot-
nym źródłem danych i partnerem NIK 
jest Główny Urząd Statystyczny, z któ-
rym NIK podpisała porozumienie o współ-
pracy. W zakresie pozyskiwania bieżących 
danych NIK utrzymuje kontakty głównie z: 
1) Ministerstwem Finansów, które udo-
stępnia dane jednostkowe ze sprawozdań 
finansowych państwowych jednostek 
budżetowych i jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz niezbędne dane z hur-
towni danych dotyczące podatków i ceł; 
2) Ministerstwem Edukacji, które pro-
wadzi centralny system informatyczny 
obejmujący szkoły i placówki oświatowe; 
3) Ministerstwem Rozwoju, skąd między 
innymi otrzymuje szczegółowe informacje 
o projektach współfinansowanych z UE; 
4) Ministerstwem Cyfryzacji, które nadzo-
ruje elektroniczną platformę wymiany in-
formacji pomiędzy urzędami administracji 

publicznej (ePUAP); 5) Ministerstwem 
Zdrowia, które nadzoruje prowadze-
nie rejestru podmiotów leczniczych; 
6) Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, które nadzoruje prowadzenie 
centralnych transakcyjnych baz danych 
i hurtowni danych w obszarze swoich 
kompetencji; 7) Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, w szczegól-
ności w sytuacji gdy NIK chce kontrolować 
funkcjonowanie różnych podmiotów w po-
wiązaniu z ewidencją ludności. W razie 
potrzeby NIK korzysta również z zasobów 
innych instytucji, takich jak: Narodowy 
Fundusz Zdrowia – który gromadzi in-
formacje o udzielonych świadczeniach 
medycznych; Narodowy Bank Polski 
– który prowadzi obsługę bankową wszyst-
kich państwowych jednostek budżeto-
wych; inne urzędy centralne, fundusze 
i agencje – stosownie do potrzeb. Ostatnią 
grupę podmiotów, od których pobierane są 
dane, stanowią podmioty lokalne odpowie-
dzialne za kontrolowany obszar, a nieobjęte 
bezpośrednio kon trolą. Do podmiotów 
takich NIK zwraca się najczęściej drogą 
elektroniczną. Zdarzało się, że tą drogą 
Izba otrzymywała dane od kilku tysięcy 
podmiotów (szkół, jednostek samorządu 
terytorialnego, lokalnych ośrodków po-
mocy społecznej).

Dla planowania i przygotowania kon-
troli potrzebna jest baza analityczna do-
tycząca podmiotów podlegających kontro-
li. Baza taka jest sukcesywnie budowana 
i aktualizowana w powiązaniu z rejestra-
mi i systemami zewnętrznymi. Są w niej 
zawarte podstawowe dane o podmio-
tach (ok. 116 tys.) oraz tablice pozwala-
jące na powiązanie danych z systemami 
zewnętrznymi, aby można było śledzić 
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funkcjonowanie poszczególnych podmio-
tów i dołączyć szczegółowe dane z syste-
mów sprawozdawczych, jeśli są one po-
trzebne do analiz. Baza analityczna po-
wiązana jest z bazą systemu zarządzania 
kontrolami, który funkcjonuje od 1997 r. 
i zawiera dane o około 54 tysiącach kontroli 
i 24 tysiącach kontrolowanych podmiotów, 
w tym wnioski pokontrolne. Powiązanie 
tych zasobów pozwala na wykonanie mapy 
kontroli, wskazującej, czy i jak często NIK 
kontroluje dany podmiot. 

Na etapie planowania kontroli Izba ko-
rzysta również z informacji (wniosków, 
sugestii) otrzymanych z parlamentu, od 
Prezydenta RP oraz z instytucji rządowych, 
a także odpowiednio opracowanych in-
formacji medialnych. Z kolei na etapie 
przygotowania kontroli często wykorzy-
stywane są dane otrzymywane przez elek-
troniczne zapytania kierowane do grup 
jednostek funkcjonujących w obszarze 
zaplanowanym do kontroli. Dotyczy to 
informacji, które nie są możliwe do pozy-
skania w innym trybie, w tym w ramach 
statystyki publicznej i sprawozdawczo-
ści. Gdy chodzi o wykorzystanie danych 
statystyki publicznej, to obok danych za-
gregowanych, w wyniku zmiany ustawy 
o statystyce publicznej od połowy 2015 r. 
NIK ma dostęp do danych jednostkowych 
jednostek sektora finansów publicznych. 
Należy jednak mieć na względzie, że roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 223 z 2009 r. ogranicza 
możliwość wykorzystania tych danych 
wprost do celów kontrolnych.

Etap prowadzenia czynności kon-
trolnych wymaga danych dotyczących 
poszczególnych transakcji czy spraw. 
Większość z nich jest dostępna w lo-
kalnych systemach IT kontrolowanych 
podmiotów, ale zdarza się, że z powodu 
różnorodności systemów pozyskiwanie 
takich danych, ich konwersja i analiza są 
trudne i pracochłonne. NIK radzi sobie 
z tym w kontrolach finansowych, gdzie 
prawie zawsze uzyskuje dane w wersji 
elektronicznej; nieco gorzej jest w przy-
padku innych kontroli, choćby z racji 
mniejszej standaryzacji procesów i sys-
temów IT. Do tego typu analiz potrzeb-
ne są informacje o systemach IT kontro-
lowanych jednostek, które Izba stara się 
gromadzić jako rodzaj metadanych. 

Ponadto w ramach wprowadzonego 
w Najwyższej Izbie Kontroli w 2015 r. 
systemu zapewnienia jakości procesu 
kontrolnego promowane są działania kon-
trolerów, którzy rozpoczynając kontrolę, 
uzyskują od kontrolowanego podmiotu 
informacje, czy i jakie zasoby dotyczą-
ce kontrolowanego obszaru gromadzone 
są w systemie IT.

Pozyskiwanie i analiza danych wymaga 
odpowiedniego zespołu analitycznego2, 
który jest w stanie sprostać wymienio-
nym powyżej wyzwaniom, a równocześnie 
będzie w stanie zrozumieć potrzeby i być 
zrozumiany przez kontrolerów.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski wskazał, 
że warto rozważyć:

 • czy coraz szersze korzystanie z analizy 
danych w kontroli może mieć wpływ na 

2 W NIK zadania takie wykonuje Zespół Wsparcia Informatycznego i Analitycznego Kontroli.
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metodykę przez zmianę charakteru do-
wodów, terminów, procedury kontroli;
 • jak pracować nad metodami i narzę-
dziami do analizy danych, aby były one 
odpowiednie do potrzeb i nadążały za 
zmieniającym się środowiskiem infor-
macyjnym kontrolowanych jednostek; 
 • jak przedstawiać wyniki trudnych ana-
liz, aby sprawozdania te mogły być przy-
datne dla różnych instytucji, gdyż obok 
odpowiedniego przygotowania kontrole-
rów, którzy powinni rozumieć potrzebę 
analizy danych, problemem jest kwe-
stia świadomości odbiorców sprawoz-
dań z kontroli.
W dyskusji nad zagadnieniami korzy-

stania z informacji przedstawiono też ko-
lejne referaty:

 • Zbiory danych jako podstawowy czynnik 
uzyskania informacji i wiedzy w proce-
sie kontroli (Tina Eržen, radca prezesa 
Trybunału Obrachunkowego Słowenii),
 • Wsparcie analityczne w działalności kon-
trolnej NOK Słowacji (Norbert Egry, 
dyrektor departamentu analityczne-
go Najwyższego Urzędu Kontrolnego 
Słowacji),
 • Skuteczne wykorzystanie danych i wska-
źników przez NOK Austrii  w działal-
ności kontrolnej i w procesach między-
narodowych (Ulrike Katterl, dyrektor 
departamentu planowania Izby Obra-
chunkowej Austrii),
 • Wykorzystanie danych w analizie ryzyka 
(Julia Szappanos, kierownik wydziału 
analizy ryzyka w Państwowej Izbie Ob-
rachunkowej Węgier),
 • Wykorzystanie możliwości żądania 
otrzymania i przetwarzania danych 
w prowadzeniu kontroli (Julia Szappa-
nos, jak wyżej),

 • Współczesne możliwości rozpoznawania 
i przekładu mowy (Gabriela Kiššová, 
departament IT Najwyższego Urzędu 
Kontrolnego Czech).
Štefan Kabátek, dyrektor departamentu 

kontroli wykonania zadań Najwyższego 
Urzędu Kontrolnego Czech zaprezento-
wał szczegółowy projekt współpracy mię-
dzynarodowej w zakresie wykorzystania 
danych i wskaźników. W wielu krajach 
w administracji publicznej stosuje się me-
tody porównawcze, w tym ich bardziej za-
awansowaną formę – analizę porównawczą 
(benchmarking). Pozwalają one sformuło-
wać opinie i oceny trudne do uzyskania 
w inny sposób. 

Najwyższe organy kontroli powinny 
w coraz większej mierze koncentrować 
się na porównywaniu i benchmarkingu, 
dzięki czemu będą mogły udzielać dyspo-
nentom środków publicznych aktualnych, 
a co ważniejsze – kompleksowych infor-
macji, osadzonych w szerszym kontekście. 

Celem nie powinno być przecież po-
równywanie kontrolowanych podmiotów 
tylko w swoim kraju, lecz także w skali 
międzynarodowej. Dla dobra kontrolo-
wanych podmiotów warto przedstawiać 
przykłady dobrych praktyk oraz różnice 
między praktykami i konkretnymi pro-
cedurami w różnych krajach. Wymaga to 
posiadania danych, które są pewne, pre-
cyzyjne oraz dają się porównać. Tego ro-
dzaju dane dotyczące swoich krajów po-
siadają najwyższe organy kontroli, trzeba 
zatem dążyć do stworzenia mechanizmu 
ich wymiany.

Dla praktycznego zilustrowania prezen-
towanej koncepcji mówca zaprezentował 
kilkanaście przykładów; oto krótkie omó-
wienie dwu z nich.

Projekt wymiany danych...   współpraca międzynarodowa
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WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI BUDYNKÓW URZĘDÓW  
I ORGANIZACJI RZĄDOWYCH

Wskaźnik pozwala określić efektywność wykorzystania powierzchni biurowych 
oraz ułatwić dostrzeżenie możliwych sposobów zarządzania państwową infra-
strukturą budowlaną. Może posłużyć do określenia nowej strategii zarządzania 
nieruchomościami. W razie potrzeby zareagowania na zmiany w zasobach per-
sonalnych urzędu umożliwi stwierdzenie rezerw w dostępnych powierzchniach. 
Może również posłużyć do zidentyfikowania obiektów, które można będzie opu-
ścić lub przekazać do użytkowania przez inne podmioty. Ze wstępnych informacji 
wynika następujące porównanie:
• Czechy: dane uzyskane w 2013 r. w wyniku kontroli w wybranych urzędach 
wahały się od 11,0 do 15,3 m² na pracownika. 
• Słowacja: przyjęto, że powierzchnia na jednego pracownika powinna wynosić 
od 6 do 8 m² na osobę. W rzeczywistości w administracji publicznej na jedne-
go pracownika organu pierwszego stopnia przypada 15,9 m² powierzchni biuro-
wej, na pracownika organu drugiego stopnia – 15 m² powierzchni. Największa 
powierzchnia biurowa – 40,42 m² na osobę – została stwierdzona w administracji 
wojskowej, najmniejsza – 7,9 m² – w biurach służby celnej. 
• Wielka Brytania: rządowy doradca ds. nieruchomości ustalił, że w marcu 
2012 r. średnia powierzchnia na pracownika wynosiła 13 m², natomiast rok później 
– 11,9 m². Celem jest ograniczenie powierzchni biurowej do końca marca 2018 r. 
średnio do 8 m² na osobę. 
• Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej: Europejska Służba Działań Zewnętrz-
nych zaleca, aby w biurach przedstawicielstw Komisji nie przekraczano 35 m² na 
osobę. W rzeczywistości w 2014 r. 14 z 85 delegacji przekroczyło ów wskaźnik, 
zaś średnia powierzchnia na osobę wynosiła 41 m². Największą powierzchnię 
biurową miały przedstawicielstwa przy ONZ w Nowym Jorku – 90 m² na osobę 
i przy ONZ w Genewie – 104 m² na osobę. 
Robiąc porównania, trzeba uwzględnić zadania poszczególnych instytucji, specy-
fikę lokalną, regionalną i krajową oraz standardy techniczne i przepisy mające 
wpływ na wymienione wartości. Chodzi np. o wykonywanie pracy w domu, normy 
higieniczne w zakresie minimalnej powierzchni dla różnych kategorii pracowników 
zależnie od rodzaju pracy, ceny powierzchni biurowych na rynku nieruchomości, 
wiek budynków, ich znaczenie historyczne czy ochronę ze względu na ich zabyt-
kowy charakter. Ponadto należy uwzględnić sposób obliczania wskaźnika, któ-
ry może istotnie się różnić np. w zależności od tego, jakie powierzchnie można 
włączyć do powierzchni „administracyjnych” służących do wyliczenia wskaźnika 
(np. powierzchnie wspólne, pomieszczenia techniczne, węzły sanitarne itd.), a tak-
że jakie kategorie pracowników należy uwzględnić przy dokonywaniu kalkulacji.

Przykład 1.
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ODSETEK OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM 
LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Jednym z celów strategii Europa 2020 jest obniżenie o jedną czwartą licz-
by osób żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa, co pozwoli wyprowadzić 
z ubóstwa ponad 20 mln ludzi. 
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym polega na wzroście zatrudnie-
nia oraz nowoczesnej, skutecznej ochronie socjalnej i polityce społecznej. Owa 
polityka obejmuje w szczególności właściwie ukierunkowane kształcenie, opie-
kę społeczną, zdrowie i mieszkania, przy czym dla potrzeb tych obszarów UE 
planuje przeznaczyć jedną piątą środków  Europejskiego Funduszu Socjalnego. 
Monitorowanie tego wskaźnika dostarcza informacji niezbędnych do oceny 
stopnia osiągnięcia wyznaczonego celu na poziomie krajowym. 

Projekt wymiany danych...   współpraca międzynarodowa

Szefowie NOK państw grupy V 4+2 
uzgodnili, że do końca listopada br. prze-
każą NOK Czech stanowisko w sprawie 
przedstawionej koncepcji współpracy do-
tyczącej wymiany informacji.

Drugi temat spotkania dotyczył przygo-
towań do zebrania Komitetu Kontaktowego 
(KK) prezesów NOK UE, które odbę-
dzie się w Bratysławie w październiku 
br. Przedstawiono dwa referaty:

 • Przygotowania do zebrania KK (Igor  
Ciho, dyre ktor departamentu współ - 

pracy międzynarodowej Najwyższego 
Urzędu Kontrolnego Słowacji),
 • Możliwości wyrażenia przez Komitet 
Kontaktowy poparcia dla NOK Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainy (Jacek Mazur, radca 
prezesa NIK).
Kolejne spotkanie szefów NOK V 4+2 

odbędzie się w 2017 r. na Słowacji.

dr JACEK MAZUR, radca prezesa NIK

Przykład 2.
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Szefowie NOK państw grupy V 4+2 (Lednice, Czechy, wrzesień 2016).
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NIK uczestniczyła w  projekcie jako 
tak zwany młodszy partner i odpowia-
dała za wykonanie komponentu 2 pn. 
„Wzmocnienie kontroli finansowej, kon-
troli zgodności i raportowania”. Eksperci 
NIK, pod kierownictwem Wiesława 
Kurzycy – radcy prezesa NIK, pracowali 
nad rozwinięciem w PUK Gruzji dobrych 
praktyk w zakresie opracowywania har-
monogramu kontroli, oceny dowodów 
w kontroli, rozpoznawania nadużyć finan-
sowych, przygotowywania raportów oraz 
metodyki kontroli projektów finansowych 
z funduszy zagranicznych. Łącznie pod-
czas trwania projektu odbyły się 53 misje 
i 3 wizyty studyjne; w misje zaangażowa-
no 30 ekspertów z Polski i Niemiec (także 
z Ministerstwa Finansów RP). Wiceprezes 
NIK Wojciech Kutyła, jako kierownik pro-
jektu po stronie Najwyższej Izby Kontroli, 
podkreślił podczas zamykającej projekt 
konferencji w Tbilisi, że uczestnictwo 
w nim było nie tylko wyzwaniem, lecz 

również wyróżnieniem i przyjemnością. 
Wiceprezes NIK podziękował Gruzinom 
za doskonałe warunki, jakie zapewniono 
ekspertom w trakcie ich pracy, jak rów-
nież za profesjonalną i przyjazną atmosfe-
rę. Trud ekspertów zostanie z pewnością 
odpowiednio spożytkowany, a wdrożenie 
wypracowanych rozwiązań przyniesie dłu-
goterminowe korzyści dla Urzędu Kontroli 
Państwowej Gruzji.

Projekty współpracy bliźniaczej (ang. 
twinning project) oparte są na zasadzie 
przekazywania doświadczeń i dobrych 
praktyk pomiędzy odpowiadającymi 
sobie (bliźniaczymi) instytucjami w kra-
jach członkowskich i krajach objętych eu-
ropejską pomocą rozwojową. Realizacja 
takich projektów jest finansowana ze 
środków Unii Europejskiej, a NIK i BRH 
zostały wybrane do w postępowaniu kon-
kursowym ogłoszonym przez Komisję 
Europejską w 2014 r.

 G.H.

Realizacja projektu współpracy bliźniaczej

NIK pomogła gruzińskim kontrolerom

Zakończyła się współpraca bliźniacza Najwyższej Izby Kontroli i Fede-
ralnej Izby Obrachunkowej Niemiec (BRH) przy realizacji projektu 
przeznaczonego dla Państwowego Urzędu Kontroli Gruzji (PUK) pn. 
„Instytucjonalne wzmocnienie Urzędu Kontroli Państwowej Gruzji”. 
Projekt rozpoczął się w październiku 2014 r., trwał dwa lata i zakończył 
się wizytą studyjną pod kierownictwem Audytora Generalnego Gruzji 
Lashy Tordii w Polsce, w dniach 26-30 września 2016 r.
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Rada Europy to kluczowa instytucja nie 
tylko z punktu widzenia praw człowieka 
i promocji wartości humanitarnych, ale 
także zachowania dziedzictwa kulturo-
wego, czy wsparcia samorządności. Działa 
na rzecz międzynarodowej współpracy 
w walce z przestępczością i praniem pie-
niędzy, zwalcza korupcję, wspiera rozwój 
najbardziej potrzebujących krajów, wyzna-
cza standardy dla substancji medycznych.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oce-
niła sprawozdanie finansowe Rady Euro py 
i sposób wykonania budżetu tej instytucji 
w 2015 roku. W zaprezentowanych przez 
polskich kontrolerów raportach znalazło się 
jednocześnie 47 rekomendacji, dotyczących 
usprawnienia organizacji i funkcjonowania 
Rady. Spośród ustaleń finansowych, szcze-
gólne zainteresowanie Komi tetu zwróciły 
uwagi NIK dotyczące wyliczenia i prezen-
tacji największej pozycji w sprawozdaniu 
finansowym Rady – funduszu mającego 
zapewnić emerytury jej pracownikom. 

Wiceprezes NIK Wojciech Kutyła na 
spotkaniu z najwyższym organem decyzyj-
nym Rady – Komitetem Ministrów Rady 
Europy – 15 września 2016 r. prezento-
wał wyniki audytów przeprowadzonych 
w Radzie w ciągu ostatniego roku.

Audytem Rady Europy zajmuje się ze-
spół złożony z doświadczonych kontrole-
rów NIK, którzy oceniają nie tylko spra-
wozdania finansowe Rady, ale również 
realizację poszczególnych zadań. Koszty 
audytu przeprowadzanego przez NIK po-
krywa Rada Europy. 

Kontrolerzy posługują się międzynaro-
dową metodologią opartą na standardach 
ISSAI (International Standards of Supreme 
Audit Institutions). Dodatkową korzyścią 
dla Polski jest zaangażowanie Najwyższej 
Izby Kontroli w szereg projektów na rzecz 
krajów Europy Wschodniej i Środkowo-
Wschodniej.

 (red.)

Pozytywna ocena sprawozdania finansowego

Kolejny rok audytu NIK w Radzie Europy

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza audyt w Radzie Europy na pod-
stawie umowy z 2014 roku, która objęła pięć kolejnych lat. Obecny, 
trzeci rok współpracy rozpoczęły audyty: systemu emerytalnego Rady, 
jej elektronicznych i tradycyjnych archiwów oraz kolejnych programów 
pomocowych – dla Ukrainy i Armenii.

  współpraca międzynarodowa
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25. ROCZNICA ŚMIERCI PROFESORA WALERIANA PAŃKI,  
PIERWSZEGO PREZESA NIK W III RZECZYPOSPOLITEJ

5 października 2016 r. w centrali NIK w Warszawie rozpoczęły się obchody związane 
z 75. rocznicą urodzin oraz 25. rocznicą śmierci Waleriana Pańki, pierwszego prezesa NIK 
w wolnej Polsce. W holu głównym Izby, pod tablicą upamiętniającą Prezesa Waleriana 
Pańkę, kierownictwo NIK z Prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim na cze le złożyło kwiaty 
i zapaliło znicze. Wkrótce potem otwarto wystawę poświęconą Profesorowi. „Profesor 
Walerian Pańko krótko był Prezesem NIK, ale to właśnie on pchnął naszą instytucję na 
drogę przemian, dzięki którym jesteśmy dziś nowoczesnym, niezależnym i szanowanym 

na świecie organem kontroli 
państwowej” – powiedział 
podczas uroczystości Prezes 
Krzysztof Kwiatkowski. 
W historii Izby Walerian 
Pańko zapisał się na zawsze 
jako ten, który przyniósł ze 
sobą nowe standardy funk-
cjonowania. Te same, które 
towarzyszyły Jego całemu 
życiu: uczciwość, rzetelność, 
umiłowanie wolności, prawa 
i demokracji. 

7 października br. w ko-
ściele św. Jakuba Apostoła 
w Warszawie odprawiona 
została msza św. w inten-
cji śp.  Waleriana Pańki, 
natomiast główne uro-
czystości odbyły się tego 
dnia w Turzym Polu oraz 

Z życia NIK 
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Brzozowie – rodzinnych miejsco-
wościach Pro fesora. W kościele 
parafialnym w Turzym Polu zo-
sta ła odprawiona uro czysta msza 
święta, po której prezes NIK  
Krzysztof Kwiatkowski złożył 
wie niec pod tablicą pamiątkową. 
Na stępnie uczestników uroczy-
stości zaproszono do miejscowego 
Domu Strażaka, na część arty-
styczną poświęconą pamięci prof. 
Waleriana Pańki – Patrona szkoły, 
w wykonaniu uczniów Zespołu 
Szkół w Turzym Polu. Kolejnym 
punktem obchodów było złoże-
nie wieńców przez delegację NIK, 
z udziałem Rodziny Waleriana 
Pańki, na grobie Profesora na 
cmentarzu w Jasionowie. Na za-
kończenie uroczystości zorgani-
zowano konferencję w Urzędzie 

Miejskim w Brzozowie, na której wysłuchano wystąpień między innymi: prof. Teresy 
Kurowskiej, prof. Ireny Lipowicz, prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, prof. Czesława 
Martysza oraz burmistrza Brzozowa p. Józefa Rzepki. Zaprezentowano także monogra-
fię wsi Turze Pole pod redakcją prof. Romana Szula i prof. Władysława Tabasza. Zebrani 
mogli zwiedzić wystawę poświęconą prof. Walerianowi Pańce, przygotowaną przez 
Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie. 

(red.)
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Kierownictwo Najwyższej Izby Kontroli oddaje hołd Prezesowi  
Walerianowi Pańce; od lewej: wiceprezes Wojciech Kutyła, wiceprezes  
Ewa Polkowska, prezes Krzysztof Kwiatkowski, wiceprezes Mieczy-
sław Łuczak, dyrektor generalny Andrzej Styczeń.
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Obchody 25. rocznicy śmierci Profesora Waleriana Pańki – Patrona szkoły w Turzym Polu.
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WSPOMNIENIE O PROFESORZE WALERIANIE PAŃCE  
W 25.ROCZNICĘ ŚMIERCI

Profesor Walerian Pańko, uczony, działacz społeczno-polityczny, urodził się w Turzym 
Polu koło Brzozowa w rodzinie patriotycznej. Z domu rodzinnego wyniósł szacunek 
dla pracy, miłość do Ojczyzny i poszanowanie wartości etycznych i narodowych, które 
ukształtowały przyszłego naukowca oraz polityka.

Liceum Ogólnokształcące ukończył w Brzozowie, ale swoją akademicką drogę rozpo-
czął na Dolnym Śląsku, w Uniwersytecie Wrocławskim (1959–1964), gdzie – jako ab-
solwent – podjął pracę naukową na Wydziale Prawa i Administracji, w Katedrze Prawa 
Rolnego pod kierunkiem prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Tamże do 1974 r. prowadził 
zajęcia z prawa rolnego i cywilnego prawa materialnego, a równoległe odbywał aplikację 
arbitrażową, zakończoną egzaminem radcowskim. W 1971 r. obronił pracę doktorską 
z prawa rolnego pt. „Dzierżawa gruntów rolnych w aspekcie ekonomiczno-prawnym“, 
a w 1978 r., już po objęciu (w 1974 r.) funkcji kierownika najpierw Zakładu, a od 1980 r. 
Katedry Administracji Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, uzyskał stopień nauko-
wy doktora habilitowanego. W maju 1989 r. został profesorem nadzwyczajnym. Na 
Uniwersytecie Śląskim pełnił wiele funkcji, między innymi w latach 1975–1976 był 
prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji.

Wrocławski okres studiów, czas pracy naukowo-dydaktycznej pod kierunkiem Jego 
mistrza, wielkiego Polaka i uczonego śp. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, uformo-
wał prawniczo Profesora Waleriana Pańkę i zaszczepił potrzebę prowadzenia empirycz-
nych prac badawczych z zakresu prawa rolnego, samorządu terytorialnego oraz ochrony 
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środowiska na terenach wiejskich. Z wielkim powodzeniem, już jako kierownik Katedry, 
kontynuował je wraz z zespołem, między innymi na Śląsku. Walerian Pańko zaliczany 
był do tej grupy profesorów, którzy nigdy nie zerwali z badaniami terenowymi. Dzięki 
temu, łącząc skutecznie teorię z praktyką, miał dużą łatwość w tworzeniu podstaw le-
gislacyjnych dla działania samorządu terytorialnego, przeprowadzenia głębokich zmian 
w instytucjach prawnorolnych, kształtowaniu ładu przestrzennego na terenach wiejskich. 

Zdobyte doświadczenie doskonale spożytkował w swoich pracach naukowych, po-
szukując odpowiedzi między innymi na pytanie: jaką rolę odgrywa własność gruntowa 
w gospodarce przestrzennej. Udzielał na nie odpowiedzi w licznych opracowaniach, 
spośród których do najbardziej znaczących należałoby zaliczyć pracę pt. „Własność grun-
towa w planowej gospodarce przestrzennej”. Przedstawił w niej nowatorską koncepcję 
ujmowania prawa własności jako domniemanie generalnej kompetencji do korzystania 
i rozporządzania nieruchomością. Stanowi ona źródło pogłębionych badań nad teo-
rią własności, która najpełniejszy wyraz znalazła w kolejnej monografii, zatytułowanej 
„O prawie własności i jego współczesnych funkcjach”. Chociaż koncepcji tej wyśmieni-
tej pracy nie doceniono – ze szkodą dla nowo tworzonego ustawodawstwa – to jednak 
wywarła ona duży wpływ na rozwój nauki prawa cywilnego i rolnego. 

Walerian Pańko na trwałe zapisał się w polskiej nauce prawa i polityce. Znane są Jego 
zasługi w dziedzinie działalności naukowej oraz społecznej i politycznej. Był wybitnym 
przedstawicielem prawa rolnego, cywilnego oraz samorządowego. W licznych pracach 
(opublikował ich ok. 80: monografii, studiów, artykułów, glos, ekspertyz – z zakresu 
prawa rolnego i cywilnego, zagadnień prawnych gospodarki przestrzennej, samorządu 
terytorialnego) widoczna jest głębia przemyśleń, dalekowzroczność formułowanych po-
glądów, które wprowadzane były w życie w okresie kształtowania podstaw ustrojowych 
III Rzeczypospolitej Polskiej w procesie legislacyjnym. W znaczący sposób wpłynęły 
one także na kierunki późniejszych poszukiwań badawczych tych dyscyplin i instytucji 
prawnych, które były przedmiotem Jego szczególnej pasji naukowej.

Profesor był członkiem wielu ciał naukowych (m.in. Komitetu Badań Rejonów 
Uprzemysławianych PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 
Komitetu Redakcyjnego „Studiów Prawniczych”). Udzielał się jako ekspert – przede 
wszystkim w zakresie zagadnień prawa rolnego, gospodarki przestrzennej, organizacji 
terytorialnej kraju, restrukturyzacji gospodarki i ochrony środowiska regionu śląskie-
go. Znaczącą rolę w rozwoju doktryny prawa rolnego i teorii własności nieruchomości 
wniosły dwie monografie: wspomniana już „Własność gruntowa w planowej gospodarce 
przestrzennej” (z 1978 r.) i „O prawie własności i jego funkcjach“ (z 1984 r.). Pierwsza 
zainicjowała prace w nowym obszarze badań prawnych, dla którego Profesor przedsta-
wił własną siatkę pojęciową i wyznaczył nowe kierunki, współcześnie nadal rozwijane 
(chociażby w opracowaniach naukowych z zakresu prawa rozwoju obszarów wiejskich). 
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Druga przedstawia syntetyczne opracowanie teorii własności, nawiązujące do realiów 
współczesności, co – jak podkreślają liczni – doprowadziło do przewartościowania wielu 
obiegowych pojęć w nauce prawa. Profesor zauważał, że pomiędzy własnością indywi-
dualną, prywatnego właściciela, a własnością państwa powinna istnieć sfera pośrednia 
własności samorządowej, grupowej różnego rodzaju, dlatego Jego szczególnym zainte-
resowaniem była także troska o reaktywację samorządności terytorialnej. Pomimo że 
Jego osiągnięcia w tej dziedzinie aktualnie są przemilczane, to bezsporne jest, że jako 
przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego przyczynił się do reakty-
wowania samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, a Jego koncepcje w tej ma-
terii zostały skutecznie wcielone w życie. Dorobek naukowy Profesora – nadal aktualny 
– stanowi inspirację dla badań naukowych.

Z Jego prac jasno wynikało, że w nowym ustroju szczególne znaczenie będzie miała 
własność i to nie tylko prywatna, lecz także własność pewnych grup typu samorządy 
terytorialne, stowarzyszenia, spółdzielnie. Jego wizje doktrynalne znajdują odzwiercie-
dlenie w licznych ustawach i opracowaniach doktrynalnych z prawa rolnego, cywilnego, 
samorządowego, planowania przestrzennego. 

Walerian Pańko był bardzo aktywny także na polu działalności społecznej i politycznej, do 
których wniósł niekwestionowane zasługi jako członek, ekspert i doradca Społecznej Rady 
Legislacyjnej NSZZ „Solidarność” (przewodniczył zespołowi prawa rolnego). Był członkiem 
Komisji ds. Ustawodawstwa Rolnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości, dorad-
cą NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność Rolników Indywidualnych”. Uczestniczył 
w formułowaniu tez porozumienia rzeszowsko-ustrzyckiego (styczeń 1981 r. – luty 1982 r.), 
którego założenia wyznaczyły kierunki przyszłych zmian legislacyjnych wprowadzonych 
w życie w marcu 1982 r. Pod Jego patronatem założono Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Rolników „Solidarność Rolnicza“, którego był doradcą i ekspertem. Był też 
doradcą Sieci Organizacji Zakładowych „Solidarności” na Śląsku. Po okresie internowania 
(13 grudnia1981 r. – 16 stycznia 1982 r.) współpracował z duszpasterstwem akademic-
kim i duszpasterstwem ludzi pracy na Śląsku. Po strajkach w 1988 r. brał udział w reak-
tywowaniu „Solidarności” w szkołach wyższych. Jako wybitny specjalista uczestniczył 
też w negocjacjach Okrągłego Stołu, w podzespołach do spraw rolnictwa oraz do spraw 
samorządu terytorialnego. Sformułowane założenia przyszłych zmian legislacyjnych 
nieco później zostały wprowadzone w życie.

W 1989 r. Profesor został wybrany posłem na Sejm I kadencji z Katowic i Mysłowic. 
Był przewodniczącym sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, koordynując w tym 
czasie prowadzone w Sejmie prace legislacyjne związane z reformą władz lokalnych. 
Ponadto był członkiem Komisji Konstytucyjnej i Komisji Ustawodawczej, a także człon-
kiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego – Koła Posłów Niezależnych. Był jednym 
z założycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
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23 maja 1991 r. Walerian Pańko został wybrany na stanowisko prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli, co było dowodem wielkiego zaufania do Jego mądrości, doświadczenia 
i autorytetu. Mierzył się z rekonstrukcją systemu kontroli państwowej w Polsce, jed-
nym z newralgicznych punktów całego mechanizmu publicznego i gospodarczego kraju, 
z którego słabości wszyscy zdawali sobie sprawę. Wypracował koncepcję nowoczesnej 
kontroli państwowej. Rozumiał rolę, jaką w działalności NIK powinna odgrywać zasa-
da legalności, leżąca u podstaw demokratycznego państwa prawa. Dlatego też zwrócił 
uwagę na kolegialny charakter kierowania Izbą i wzmocnienie znaczenia Kolegium NIK. 
Starał się o niezależność kontroli oraz dbał o profesjonalną obsługę prawną. 

W toku swej działalności naukowej i społeczno-politycznej został w 1979 r. odznaczo-
ny Złotym Krzyżem Zasługi, w 1990 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, pośmiertnie w 2009 r. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski „za wy-
bitne osiągnięcia w podejmowaniu działań w zakresie kontroli państwowej, umacnianiu 
praworządności oraz zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce”, zaś w 2015 r. 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Tragiczna śmierć Profesora Waleriana Pańki 7 października 1991 r. niespodziewanie 
przerwała realizację Jego zamierzeń, co było wielką stratą nie tylko dla Najwyższej Izby 
Kontroli, ale i dla środowiska naukowego. Odszedł człowiek wielkiego formatu, którego 
misja została przedwcześnie przerwana.

dr hab. TERESA KUROWSKA,
profesor Uniwersytetu Śląskiego,
kierownik Katedry Prawa Rolnego

i Gospodarki Przestrzennej,
Wydział Prawa i Administracji UŚ
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Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem 
klauzul społecznych

Andrzela Gawrońska-Baran, PRESSCOM, Wrocław 2016, s. 251.

We współczesnej praktyce dokonywania zamówień publicznych powszechnie obowią-
zuje głównie jedno kryterium – kryterium cenowe. Jest tak zarówno dlatego, że jest ono 
w pełni zobiektywizowane i łatwo rozpoznawalne, jak i dlatego, że wszystkie inne kry-
teria, przez to że odwołują się do względnych parametrów, często generują podejrzenia 
o korupcję. Celem autorki jest analiza pozacenowych kryteriów oceny ofert oraz ich 
rehabilitacja jako ważnej płaszczyzny poprawnej realizacji ustawy o zamówieniach pu-
blicznych. W trzynastu rozdziałach szczegółowo zostały omówione poszczególne etapy 
postępowania w procesie oceny ofert, najważniejsze kryteria pozacenowe, które powinny 
być uwzględniane przy dokonywaniu wyboru najbardziej atrakcyjnej propozycji z punktu 
widzenia odbiorcy zamówienia. Najszerszą analizą zostały objęte kryteria: kosztowe, ja-
kościowe, dotyczące personelu, terminu realizacji, terminu i sposobu płatności oraz śro-
dowiskowe i innowacyjne. Publikacja stanowi trudne do zastąpienia wsparcie dla każdej 
osoby uczestniczącej w procedurze udzielania zamówień publicznych oraz dla podmio-
tów kontrolujących i oceniających praworządność i praktyczne rezultaty tych procedur.

Przestępstwo zmowy przetargowej

Małgorzata Sieradzka, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2016, s.142. 

Zmowa przetargowa to najczęstsza forma przestępstwa w obszarze zamówień publicz-
nych. Jej celem jest odebranie autentyczności procedurze przetargowej i uczynienie z niej 
pustego rytuału prowadzącego do z góry uzgodnionego rezultatu. Ten szkodliwy proce-
der deformuje proces obiegu gospodarczego oraz unieważnia podstawowy mechanizm 
gospodarki rynkowej, jakim jest zasada wolnej konkurencji. Z uwagi na to, że bardzo 
trudno udowodnić istnienie zmowy przetargowej, jej rozpoznanie wymaga od organów 
ścigania wielkiego wysiłku i odwołania się do wyrafinowanych metod operacyjnych. 
Celem autorki jest opisanie struktury oraz różnych form tytułowego przestępstwa, a także 
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analiza właściwej wykładni art. 305 k.k., pozwalającej na efektywne karanie sprawców 
zmowy. Praca składa się z czterech rozdziałów; w pierwszym autorka definiuje pojęcie 
zmowy przetargowej, w drugim opisuje formy i aspekty tego przestępstwa. W kolejnych 
dwóch rozdziałach analizuje skutki karne zmowy oraz przedstawia rozmaite aspekty 
postępowania karnego prowadzonego przeciwko podmiotom dopuszczających się tego 
typu działań. 

Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach perspektywy 
UE 2014–2020

Grzegorz Karwatowicz, Joanna Sebzda-Załuska, PRESSCOM, Wrocław 2016, s. 203.

Praca omawia bariery stojące przed beneficjentami projektów infrastrukturalnych współ-
finansowanych przez Unię Europejską w latach 2014–2020. Dostępna pula środków 
w obecnej perspektywie finansowej wynosi 82,5 mld euro, co umożliwia realizację am-
bitnych planów inwestycyjnych. Autorzy na podstawie doświadczeń z wcześniejszych 
lat podjęli próbę skatalogowania i zanalizowania problemów, z którymi borykać się będą 
podmioty występujące o wsparcie z funduszy unijnych. W poszczególnych rozdziałach 
pracy skupili się na następujących kwestiach: stosowanie przepisów o zamówieniach pu-
blicznych, kwalifikowalność wydatków, zachowanie trwałości projektu oraz wymagania, 
jakim musi sprostać proces inwestycyjny, by mógł uzyskać dofinansowanie. 

Czarna księga prywatyzacji 1988–1994, czyli jak likwidowano przemysł

Ryszard Ślązak, Wydawnictwo WEKTORY, Wrocław 2016, s. 365.

Praca jest poświęcona głównemu problemowi transformacji ustrojowej, którym był proces 
prywatyzacji polskiej gospodarki. Proces ten od początku budził sprzeciwy i podejrzenia, 
że ma charakter aferalny. Powstało na ten temat sporo publikacji, jak choćby czterotomo-
wa praca Jacka Tittenbruna pt. „Z deszczu pod rynnę”. Autor „Czarnej księgi” przez lata 
gromadził materiały zarówno w kraju, jak i za granicą na temat losów polskich zakładów 
przemysłowych, które w latach tzw. przełomu przechodziły w prywatne, najczęściej 
obce ręce, by następnie ulec całkowitej lub częściowej likwidacji. Obraz prywatyzacji 
nakreślony przez R. Ślązaka jest często szokujący, gdyż proces ten w jego ujęciu miał mało 
wspólnego z działaniem ekonomicznym, zaś wiele z zorganizowaną przestępczością. Praca 
składa się z dziesięciu rozdziałów, z których każdy odnosi się do innego aspektu i innej 
fazy przemian gospodarczych przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Kluczowymi częściami 
są rozdział 6, bezpośrednio dotyczący mechanizmów przekształceń własnościowych, 
oraz rozdział 5 pt. „Doradztwo prywatyzacyjne”, obnażający korupcyjny charakter ca-
łego procederu. Inne części książki poświęcone są przygotowaniom oraz skutkom pry-
watyzacji, nieograniczającym się tylko do sfery ekonomicznej.
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Auditing   8
  
Presentation by the President of the Supreme Audit Office  
at the Parliament   8
On 13th September 2016, President of NIK Krzysztof Kwiatkowski presented the Sejm, 
i.e. the lower chamber of the Polish Parliament, with the Report on the Activity of the 
Supreme Audit Office in 2015. In the concerned period NIK conducted 117 planned 
audits, as well as the audit of the state budget execution in 2014 at the administrators 
of 111 budget parts and at the entities that directly use public resources. Last year 
NIK also carried out 144 ad hoc audits. Ad hoc audits are NIK’s response to reports on 
potential irregularities received from Members of the Parliament, other institutions, 
the media, or the citizens. The President of NIK presented also information on NIK’s 
international activities regarding, among others, the audits of the Council of Europe and 
the European Organisation for Nuclear Research, CERN, as well as support provided 
to capacity building of other Supreme Audit Institutions.

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK, MACIEJ PROKSA: Preparation and  
Performance of Ad Hoc Audits by NIK – NIK’s Audit Activity   31
The audit activity of the Supreme Audit Office is primarily its planned activity. This 
is set forth in Article 6 (2) of the Act of 23rd December 1994 on the Supreme Audit 
Office. The legislator left some freedom to NIK with regard to setting the area of 
its audit activity, providing for a possibility to conduct ad hoc audits. Decisions on 
performing ad hoc audits are taken in accordance with the principles set by the director 
of the competent organisational unit of NIK, upon consent of the authorised member 
of the NIK management, i.e. the President of NIK or the authorised Vice-President. 
Such a model is aimed at preventing the excessive application of audit activities due to 
external pressure. And it is necessary because NIK’s independence and objectivity must 
be ensured, especially when an initiative to conduct an audit comes from the outside.
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RAFAŁ PADRAK:  The Course of Appeal Trial – Disciplinary Proceedings  
in the Supreme Audit Office   45
In the Act of 23rd December 1994 on the Supreme Audit Office, the appeal procedure 
has been regulated in a very general way, in the chapter entitled Disciplinary Liability 
of Appointed Auditors. With regard to the manner and course of the procedure, it has 
been stated that the adjudication team of the Disciplinary Committee for Appeals makes 
a ruling after the case has been heard. The Act on NIK does not contain provisions that 
would regulate the course of the adjudicating trial, but it rather refers to appropriate 
application of other regulations. In his article, the author discusses the stages of the 
appeal trial: initial proceedings, the disciplinary procedure, opinions of the parties. The 
article also presents the regulations related to a break and adjournment of the appeal 
trial applied in the disciplinary procedure at NIK.

FINDINGS OF NIK AUDITS   63

PIOTR WASILEWSKI, JULITA ŁUCZAK: Condition of Medical Staff in Poland  
– Who Will Treat Us in the Future?   63 
Doctors and other representatives of medical professions play a special role in a society, 
as they are entrusted with people’s health which is one of the greatest goods of a human. 
Surveys conducted in various systems of healthcare related to the satisfaction of persons with 
chronic health problems show that the main source of problems is the medical staff rather 
than the degree of advancement of medical technologies available. Therefore, appropriate 
– in accordance with the expectations of the society – education of medical staff should 
constitute a very important element of the health protection system. The Supreme Audit 
Office, taking the above in consideration, has conducted a coordinated audit of this matter.

AGATA BRZESKA-LEBIECKA: Implementation of the Programme  
“Modernisation of Vocational Education in the Region of Małopolska”  
– Improving the Quality of Vocational Education   78 
The self-governmental programme “Modernisation of Vocational Education in the 
Region of Małopolska”, co-financed with European Union funds, was addressed to 
secondary vocational schools for youngsters. The objective of the programme was to 
improve the quality of vocational education and to more effective link it with the needs 
of the labour market. The programme focused, in the first place, on obtaining additional 
qualifications through participation in specialist courses that can make the graduates 
more competitive. NIK has highly apprised the effectiveness and efficiency of the 
project realisation, and recommended the Ministry of National Education to develop 
a similar programme to cover the whole country.
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ZBYSŁAW DOBROWOLSKI: Management of Local Finances  
– How Local Self-Government Units Deal with Indebtedness Reduction   90 
The objective of the audit was to assess the activities undertaken by local self-government 
units (JSTs) related to observing the set indebtedness limits and to execution of selected 
budget incomes. The following audit areas have been set: whether JSTs properly financed 
the budget deficit and met their liabilities, whether they observed the indebtedness 
limits set by the law and fairly presented information of the level of debt, whether 
incomes from taxes and charges were obtained properly. It was decided that the audit 
would cover 11 out of 83 municipalities of the Lubuskie region, taking into account the 
level of their debt. NIK’s own studies have been supplemented with the analysis of the 
data obtained from the Regional Accounting Chamber in Zielona Góra, related to the 
financial situation of all JSTs in the region.

ALICJA GRUSZECKA: Hydraulic Structures. Supervision of Technical  
Condition and Safety   102 
In Poland, there are over 3,500 permanent hydraulic structures, including 327 dams, 
2,284 weirs, 130 navigation locks, and 383 hydroelectric power stations. Some 30 percent 
of those structures have been operating for more than 50 years. Such a long exploitation 
period results in an increased number of damages and an increased probability of failure. 
The audit was conducted on NIK’s own initiative, in relation to the findings of the previous 
audit which established, among others, that not all mandatory checks of hydraulic 
structures were made with regard to their technical condition and usefulness. The 
decision to have such an audit was justified also with press reports on the unsatisfactory 
technical state of the hydraulic structures in Poland and a risk of failure of some of them, 
on the lack of a consistent system for technical check of dams, on the lack of coordination 
between the institutions that examine the technical state of dams and assess the safety 
of these structures. The audit covered the years 2013-2014.

OTHER AUDITS OF NIK   116  

Audit Findings Published in August and September 2016 – ed.   116
In this section, we present the audits that the Supreme audit Office has competed 
in selected areas and that have been published in the form of pronouncements on 
audit results. In this issue of our bimonthly we discuss the following audits: the 
system of prevention of money laundering; traineeships and placements in the public 
administration; transportation of children to kindergartens and schools; shaping of 
prices of services related to water and sewage; the system of employment of foreigners; 
issuing licences for activities in the civil aviation; implementation of the “Efficient 
State 2020” strategy; introduction of the programme for corruption prevention by the 
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government administration; construction of museums; ecological education; respiratory 
track diseases prevention; flood protection in the region of Żuławy; restructuring of 
hospitals; legal services; support for talented students.

State and Society   120

PAWEŁ WIECZOREK: New Paradigm of Poland’s Economic Development 
– Knowledge, Innovations, Competitiveness   120
Many economists claim that the Polish economy is in the phase of development drifting, 
which is a result of structural problems that have appeared. These problems hinder 
the implementation of the development model that is present in highly developed 
countries, based on the use of knowledge, innovations and advanced technologies as the 
foundation of economic growth and international competitiveness of entrepreneurs. This 
leads to preservation of our economy structure – not adjusted to the requirements of 
strong competition on the globalised markets – and its mechanisms that fail in the area 
of knowledge and innovation creation. The article aims to assess the macroeconomic 
situation of Poland in 2016, and it attempts to indicate the most important challenges 
that determine the development prospects of the country, and the directions of activities 
necessary to overcome development drifting.

JAROSŁAW ODACHOWSKI: Public Assistance in the Implementation Act  
– Analysis of the Provisions of Article 27   147
The implementation of projects co-financed with the European Union funds by 
beneficiaries needs to be related to the necessity to provide for their compliance with 
the EU law, the national law, applicable guidance, programming documents, as well 
as with the contents of the project co-financing contract (decision on the project co-
financing, another act). The issue of public assistance needs to be discussed in this 
context. Because some of EU projects are subject to the public assistance requirement (de 
minimis support), it becomes more important to comply with all the binding regulations. 
The national legislator is obliged to establish appropriate legal provisions that, together 
with the EU law, will provide the basis for legal and effective granting of support of 
public assistance nature (de minimis).

International Cooperation   163
  
New President of the European Court of Auditors – Grzegorz Haber (ed.)   163
Klaus-Heiner Lehne was elected by 28 Members of the European Court of Auditors 
new President of the institution. On 1st October, he started his three-year term of 
office, after which he can be re-elected.
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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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Dane nabywcy:

1. Nazwa firmy/imię nazwisko

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

3. NIP

4. Adres poczty elektronicznej

5. Liczba kompletów

Dane sprzedawcy:

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

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

3. Numer faksu: (22) 444 53 27

KUPON PRENUMERATY

PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE 

Szanowni Prenumeratorzy! 
Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2017 r. wynosi 108 zł + 5% VAT (113,40 zł)  
za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (18,90 zł za jeden zeszyt). 
Prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy firmy, dokładnego  
adresu oraz numeru NIP, a należności za prenumeratę prosimy uiszczać dopiero po otrzymaniu 
faktury z podaną kwotą.

Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.
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