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DARIUSZ KOWALSKI: Zakaz reformationis in peius w postępowaniu  
przed komisją rozstrzygającą zastrzeżenia do wystąpienia  
pokontrolnego NIK   8
Artykuł opisuje problem stosowania w postępowaniu w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego zakazu orzekania na niekorzyść odwołującego się (reformationis in peius). 
Na tym tle zarysował się spór, którego strony prezentują dwa przeciwstawne poglądy. 
Według pierwszego, zakaz powinien być respektowany w postępowaniu przed komisją 
rozstrzygającą, ponieważ niedopuszczalność orzekania na niekorzyść odwołującego się 
stanowi fundament każdego sprawiedliwego postępowania. Według poglądu przeciwnego, 
zakaz reformationis in peius nie powinien być stosowany w postępowaniu w sprawie 
zastrzeżeń, ponieważ nie został on wprost wyrażony w ustawie o Najwyższej Izbie 
Kontroli, a wykorzystywanie go może prowadzić do wypaczenia wyników kontroli. 

MARCIN RULKA: Odwołanie organów gminy a sposób ich wyboru  
– postępowanie nadzorcze   37
Opracowanie przybliża problematykę odwołania organów gminy w postępowaniu 
nadzorczym. Autor, opisując przemiany, jakie miały miejsce od 1990 r. w związku z reformą 
samorządową, analizuje je z punktu widzenia odpowiedzialności organów pochodzących 
z wyborów bezpośrednich, a zatem mających silną legitymację do sprawowania władzy. 
Wskazuje też na potrzebę dyskusji nad ewentualnymi zmianami, które przeciwdziałałyby 
rażącym i powtarzającym się naruszeniom przez nie prawa.
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na równi z opieką stricte medyczną, dbać o komfort i zadowolenie przyszłej matki. 
W odpowiedzi na oczekiwania środowiska medycznego, organizacji pozarządowych 
i pacjentek, Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie standardów opieki 
okołoporodowej, w którym określił poszczególne elementy opieki medycznej, służące 
dobremu stanowi zdrowia matki i dziecka. Kontrola NIK pozwoliła ustalić jak przestrzega 
się ich w szpitalach oraz czy w zakładach opieki zdrowotnej stworzono wymagane 
przepisami warunki do sprawowania opieki okołoporodowej.

JAROSŁAW STANISZEWSKI, LESZEK CHWAT: Kształtowanie rynku  
usług wodociągowo-kanalizacyjnych – gospodarowanie wodą  
i wykorzystanie jej zasobów   66
Ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w naszym kraju należą do 
najwyższych w Europie. Obciążenie budżetów domowych kosztami usług przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych osiągnęło już poziom, powyżej którego zostanie naruszona, 
wynikająca m.in. z Traktatu Akcesyjnego, zasada dostępności cenowej usług (przyjmuje 
się, że obciążenia budżetu rodziny z tytułu opłat za wodę i ścieki nie powinny przekroczyć 
3% dochodów netto). Z tego powodu zagadnieniem zajęła się NIK. Artykuł opisuje 
wyniki tego badania i próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce samorządy 
skutecznie chronią mieszkańców przed nadmiernym wzrostem cen za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków.

WOJCIECH OLSZEWSKI: Wykonywanie wybranych zadań publicznych  
przez małe gminy – zaspokajanie potrzeb wspólnoty   78
Małe gminy stanowią w Polsce ponad ¼ ogółu, a  na ich terenie zamieszkuje 
ok. 6% mieszkańców kraju. Podobnie jak większe jednostki dysponują szerokim zakresem 
kompetencji, obejmującym zadania własne, mające na celu zaspokojenie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty oraz zlecone, z zakresu administracji rządowej, a także związane 
z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych oraz referendów. Impulsem 
do kontroli NIK, którą objęto 21 jednostek z terenu siedmiu województw, były analizy 
wskazujące, że małe gminy borykają się z wieloma problemami przekładającymi się na 
możliwości ich rozwoju, a tym samym mającymi wpływ na jakość życia mieszkańców.
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PAWEŁ TRZASKOWSKI: Przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacji  
sanitarnej – działania organów gmin   88
NIK oceniła działania podejmowane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast 
służące przyłączeniu do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wszystkich zobowiązanych 
do tego mieszkańców. Analizie poddano m.in.: prawidłowość oszacowania planowanego 
wzrostu liczby użytkowników projektowanej sieci; rzetelność identyfikowania posesji, 
które powinny zostać przyłączone; egzekwowanie od właścicieli tego obowiązku; działania 
związane z informowaniem i edukowaniem mieszkańców oraz dofinansowanie realizacji 
przyłączeń.

MACIEJ GAJDZIK: Dyskryminacja osób niepełnosprawnych  
w publicznym transporcie zbiorowym – jak można jej zapobiec   98
Publiczny transport zbiorowy powinien być dostępny dla wszystkich jego użytkowników. 
Brak lub niepełne dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz starszych stanowi dla nich barierę w swobodnym przemieszczaniu się. Należy 
pamiętać, że niepełnosprawność, a także ograniczona sprawność ruchowa człowieka 
skorelowana jest z wiekiem i prawdopodobieństwo jej wystąpienia znacząco rośnie 
po ukończeniu 50. roku życia. Dostrzegając problemy w tym obszarze, NIK po raz 
pierwszy przeprowadziła badanie dostępności publicznego transportu zbiorowego dla 
niepełnosprawnych, uwzględniając jego organizację, a także dostosowanie pojazdów 
i przystanków do potrzeb tych osób w dziesięciu miastach na prawach powiatu.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   105  
Wyniki przekazane do publikacji w kwietniu i maju 2017 r. – red.   105
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: wykorzystania klauzul społecznych w zamówieniach 
publicznych; systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego; Szwajcarsko- 
-Polskiego Programu Współpracy; gospodarowania środkami funduszy celowych; rozwoju 
sportu osób niepełnosprawnych; procesu odzyskiwania utraconych dzieł sztuki; badań 
z wykorzystaniem zwierząt; Stacji Kontroli Pojazdów; tworzenia i wsparcia rodzin 
zastępczych; zarządzania majątkiem samorządów; działań zapobiegającym osuwiskom; 
profilaktyki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia; systemu opieki zdrowotnej dla 
osób z chorobą Alzheimera, dostępności terapii przeciwbólowej; programu integracji 
społeczności romskiej.
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Kontrola 
i audyt

Związanie komisji rozstrzygającej zakazem reformationis in peius w postę-
powaniu w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej 
Izby Kontroli jest od lat przedmiotem kontrowersji. Spór toczy się nie tyl-
ko na łamach „Kontroli Państwowej”1, ale także wśród członków komisji 
rozstrzygającej. Niniejszy artykuł stanowi próbę jego rozwiązania.

Zakaz reformationis�in�peius w postępowaniu 
przed komisją rozstrzygającą

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego NIK

DARIUSZ KOWALSKI1

Z analizy argumentów prezentowanych 
przez strony sporu wyłaniają się dwa 

1 R. Padrak: Postępowanie�odwoławcze�w�postępowaniu�kontrolnym�Najwyższej�Izby�Kontroli�(część�I), nr 5/2002, 
s. 40; W. Robaczyński: Wybrane�zagadnienia�postępowania�odwoławczego�w�Najwyższej�Izbie�Kontroli�(głos�
w�dyskusji�na�marginesie�artykułu�Rafała�Padraka), nr 1/2003, s. 32; M. Niezgódka-Medek: Recenzja�książki� 
E.�Jarzęckiej-Siwik,�B.�Skwarki:�Najwyższa�Izba�Kontroli.�Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, 
nr 4/2011, s. 152 oraz: Recenzja�książki�R.�Padraka:�Postępowanie�kontrolne�NIK.�Komentarz, nr 5/2012,  
s. 132; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Rozpatrywanie�zastrzeżeń�w�praktyce, nr 5/2013, s. 28. 

przeciwstawne poglądy. Według pierw-
szego z nich wspomniany zakaz powi-
nien być respektowany w postępowaniu 
przed komisją rozstrzygającą, ponieważ 
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Zakaz reformationis�in�peius w postępowaniu 
przed komisją rozstrzygającą

niedopuszczalność orzekania na niekorzyść 
odwołującego się stanowi fundament każ-
dego sprawiedliwego, uczciwego postępo-
wania2 (fair trial). Według poglądu prze-
ciwnego zakaz reformationis in peius nie 
powinien być stosowany w postępowaniu 
w sprawie zastrzeżeń, ponieważ nie został 
wprost wyrażony w ustawie o Najwyższej 
Izbie Kontroli3, a jego stosowanie w dro-
dze analogii godzi w konstytucyjne zada-
nia najwyższego organu kontroli i może 
prowadzić – w imię ochrony interesów 
jednostki kontrolowanej – do wypaczenia 
wyników kontroli.

Artykuł podzieliłem na dwie części. 
W pierwszej, sprawozdawczo-opisowej, 
wyjaśniłem znaczenie zakazu i powody 
jego obowiązywania oraz opisałem odno-
śne regulacje zawarte w trzech procedu-
rach: karnej, cywilnej i administracyjnej. 
Następnie omówiłem, w zakresie niezbęd-
nym dla zrozumienia całości wywodu, 
stosowne przepisy ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli, z którymi wiąże się problem 
wyrażony w tytule niniejszego artykułu 
oraz streściłem poglądy prezentowane 
w piśmiennictwie w sprawie stosowania 
omawianego zakazu w postępowaniu kon-
trolnym. W drugiej części, analityczno-
-rozstrzygającej, szczegółowo rozważyłem 

2 „Respektowanie zakazu reformationis�in�peius w postępowaniu odwoławczym należy uznawać za jedną 
z istotnych cech demokratycznego państwa prawnego” (wyrok Sądu Najwyższego (SN) z 24.6.1993, III ARN 
33/93, teza 1.; LEX nr 10913). W uzasadnieniu tego wyroku SN stwierdził m.in.: „W każdym bowiem postę-
powaniu, toczącym się przed organami państwa, jeśli państwo to ma być rzeczywiście państwem prawa, 
dążyć należy do gwarantowania stronie możliwie najszerszych uprawnień w sferze procedury bez wiązania 
z korzystaniem z nich ryzyka pogorszenia jej procesowej pozycji”; por. w tym kontekście art. 2 Konstytucji 
z 2 kwietnia 1997 r.: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniają-
cym zasady sprawiedliwości społecznej”. 

3 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524). 
4 M. Muzyka: Ewolucja�zakazu�reformationis�in�peius, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Inno-

wacji w Lublinie, seria: Administracja, 4 (1/2014), s. 74.

racje przemawiające „za” i „przeciw” obo-
wiązywaniu zakazu reformationis in peius 
w postępowaniu przed komisją rozstrzyga-
jącą. We wnioskach końcowych zawarłem 
konkluzje podsumowujące całość argu-
mentacji wraz z propozycją rozwiązania 
wspomnianego sporu.

Powody uzasadniające 
obowiązywanie zakazu
Reformationis in peius jest wyrażeniem 
pochodzącym z języka łacińskiego, które 
tłumaczone jest jako: „zmiana na gor-
sze”, „zmiana na niekorzyść”, lub – opiso-
wo – „pogorszenie sytuacji prawnej pod-
miotu dążącego do ochrony swych praw 
poprzez wniesienie środka zaskarżenia od 
orzeczenia, które jest w jego przekonaniu 
niesprawiedliwe, naruszające jego interesy 
lub prawa”4.

Motywy wprowadzenia zakazu orze-
kania na niekorzyść odwołującego się 
najcelniej wyraził E. Iserzon: „Przyjmuje 
się – ze względu na interes strony i inte-
res sprawiedliwości – że strona powinna 
mieć swobodny wybór między wniesie-
niem odwołania a poprzestaniem na wy-
danej przez I instancję decyzji. Nie ma ona 
swobodnego wyboru, jeżeli ma podstawę 
do obawy, że wniesienie odwołania może  
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spowodować decyzję organu odwoław-
czego pogarszającą jej sytuację. W oba-
wie przed tą ewentualnością strona może 
uważać się za zmuszoną do pogodzenia się 
z krzywdzącą decyzją”5.

Adresatem zakazu reformationis in peius 
jest organ drugiej instancji, ponieważ tylko 
on może pogorszyć sytuację strony od-
wołującej się, a punktem odniesienia jest 
rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. 
W rezultacie o tym, czy rozstrzygnięcie 
jest na niekorzyść odwołującego się prze-
sądza porównanie osnowy rozstrzygnięcia 
organu pierwszej instancji z ewentualnym 
(potencjalnym) rozstrzygnięciem organu 
drugiej instancji. Punktem odniesienia nie 
może być żądanie zawarte w odwołaniu 
albowiem każde rozstrzygnięcie organu 
odwoławczego nieuwzględniające w cało-
ści odwołania byłoby rozstrzygnięciem na 
niekorzyść strony odwołującej się6.

Zakaz orzekania na niekorzyść odwo-
łującego się ma zastosowanie tylko w po-
stępowaniu, w którym organ odwoławczy 
nie jest bezwzględnie związany granicami 

5 E. Iserzon: Prawo�administracyjne.�Podstawowe�instytucje, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1968, 
s. 234-235. 

6 A. Wróbel: Komentarz�aktualizowany�do�art.�139�Kodeksu�postępowania�administracyjnego (SIP LEX, tezy 
1. i 6.); Z. Doda: Problematyka�zakazu�reformationis�in�peius�w�wojskowym�procesie�karnym, „Wojskowy 
Przegląd Prawniczy”, nr 2/67, cz. III. 

7 „Jeżeli bowiem, jak to przewiduje art. 381 § 1 k.p.c., sąd rewizyjny rozpoznaje sprawę w granicach rewizji, 
możliwość uchylenia lub zmiany orzeczenia na niekorzyść osoby, która rewizję wniosła, gdy rewizji prze-
ciwnika nie ma, z reguły nie wchodzi w rachubę” (uchwała SN 7 sędziów – zasada prawna z 13.5.1968,  
III CZP 19/68; LEX nr 760).

8 Z. Doda: Problematyka�zakazu�reformationis�in�peius … op. cit., cz. I; A. Skóra: Skutki�naruszenia�zakazu�
reformationis�in�peius�w�postępowaniu�administracyjnym, „Państwo i Prawo” nr 6/2002, s. 67.

9 „Uwolnienie bowiem skarżącego od obawy, że wskutek wniesienia środka odwoławczego sytuacja jego 
może ulec pogorszeniu nawet wtedy, gdy jego przeciwnik środka takiego nie złoży, ułatwia podjęcie decyzji 
o zaskarżeniu orzeczenia, które obywatel uważa za naruszające jego prawa. W obowiązującym zaś systemie 
dwuinstancyjnym usuwanie zbędnych przeszkód wnoszenia środków odwoławczych, przyczyniając się do 
rozszerzenia zakresu kontroli prawidłowości orzeczeń przez sądy rewizyjne, służy urzeczywistnieniu zasa-
dy prawdy obiektywnej w cywilnym postępowaniu sądowym” (cyt. wyżej uchwała SN 7 sędziów – zasada 
prawna z 13.5.1968).

odwołania. W przeciwnym bowiem wy-
padku, tzn. jeżeli organ odwoławczy nie 
może orzec „poza żądaniem”, kwestia za-
kazu reformationis in peius w ogóle nie 
powstaje7.

Instytucja reformationis in peius stanowi 
rozsądny kompromis między interesem 
publicznym a prywatnym. W interesie 
publicznym leży, aby orzeczenie zapadłe 
w wyniku odwołania odpowiadało prawu, 
bez oglądania się na interes odwołującego 
się (dura lex sed lex), ale uzasadniona jest 
obawa, że taki rygoryzm obróci się prze-
ciwko interesowi publicznemu, utrud-
niając eliminowanie z obrotu prawnego 
orzeczeń, które prawu nie odpowiadają8. 
Dlatego niezbędne jest udzielenie stronie 
odwołującej się gwarancji niepogorszenia 
jej sytuacji prawnej, określonej orzecze-
niem wydanym w pierwszej instancji, wy-
mieniając jednocześnie precyzyjnie wyjąt-
ki, których wystąpienie będzie skutkowa-
ło uchyleniem tej gwarancji i otwarciem 
możliwości wydania rozstrzygnięcia na 
jej niekorzyść9.
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Reformationis in peius 
w postępowaniach karnym, 
cywilnym i administracyjnym
W postępowaniu karnym zakaz reformatio-
nis in peius sformułowany jest w art. 434 
§ 1 Kodeksu postępowania karnego10. 
Zgodnie z tym przepisem sąd odwoław-
czy może orzec na niekorzyść oskarżo-
nego jedynie:
1) wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść 
środek odwoławczy, oraz
2) w granicach zaskarżenia, chyba że ustawa 
nakazuje wydanie orzeczenia niezależnie 
od granic zaskarżenia, oraz
3) w razie stwierdzenia uchybień podnie-
sionych w środku odwoławczym, chyba 
że środek odwoławczy nie pochodzi od 
oskarżyciela publicznego lub pełnomoc-
nika i nie podniesiono w nim zarzutów 
albo ustawa nakazuje wydanie orzeczenia 
niezależnie od podniesionych zarzutów.

W postępowaniu karnym zakaz orzeka-
nia na niekorzyść stanowi dla oskarżonego 
gwarancję możliwości odwołania się od 
błędnego w jego przekonaniu orzeczenia 
i gwarancję tego, że w wyniku rozpatrze-
nia wniesionego na jego korzyść środka 
odwoławczego nie zostaną zwiększone 
„dolegliwości” wymierzone w zaskarżo-
nym orzeczeniu11.

W postępowaniu cywilnym zakaz orze-
kania na niekorzyść unormowany jest 

10 Ustawa z 6.6.1997, Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1749, ze zm.).
11 J. Grajewski, S. Steinborn: Komentarz�aktualizowany�do�art.�434�Kodeksu�postępowania�karnego (SIP LEX, teza 1.).
12 Ustawa z 17.11.1964, Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, ze zm.).
13 T. Wiśniewski: Komentarz�do�art.�384�Kodeksu�postępowania�cywilnego (SIP LEX, teza 1).
14 Ustawa z 14.6.1960, Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.).
15 Wyrok SN z 25.1.1984, sygn. III ARN 23/83 (LEX nr 11141); zob. także: art. 134 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi: „Sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwier-
dzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności”. (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 718, ze zm.) oraz art. 234 ustawy z 29.8.1997, Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.). 

w art. 384 Kodeksu postępowania cy-
wilnego12. Stanowi on, że sąd nie może 
uchylić lub zmienić wyroku na niekorzyść 
strony wnoszącej apelację, chyba że stro-
na przeciwna również wniosła apelację. 
Zakaz ten stwarza skarżącemu wyrok 
sądu pierwszej instancji gwarancję pro-
cesową, że wniesiona przez niego apela-
cja nie spowoduje niekorzystnego z jego 
punktu widzenia rozstrzygnięcia sądu 
drugiej instancji. Gwarancja umożliwia 
skarżącemu swobodę w korzystaniu ze 
środków odwoławczych13.

W postępowaniu administracyjnym 
zakaz reformationis in peius jest uregu-
lowany w art. 139 Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego14. Zgodnie z tym 
przepisem, organ odwoławczy nie może 
wydać decyzji na niekorzyść strony od-
wołującej się, chyba że zaskarżona decyzja 
rażąco narusza prawo lub rażąco narusza 
interes społeczny. Za stosowaniem tego 
zakazu w postępowaniu administracyjnym 
przemawiają te same względy, które uza-
sadniały potrzebę jego wprowadzenia do 
postępowania cywilnego i karnego. Przede 
wszystkim chodzi o to, aby nie prowadzić 
do wstrzymywania zainteresowanej strony 
z zaskarżeniem niekorzystnej w jej prze-
konaniu decyzji z powodu obawy, że nowe 
rozstrzygnięcie będzie mniej korzystne od 
tego, które zaskarżyła15.
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Postępowanie w sprawie zastrzeżeń 
do wystąpienia pokontrolnego
Przepisy normujące rozpatrywanie za-
strzeżeń przez komisję rozstrzygającą 
zawarte są w rozdziale 3 ustawy o NIK, 
zatytułowanym „Postępowanie kontrolne” 
(art. 54-56, 60-61a). Bezpośrednio wiążą 
się z nimi przepisy tego samego rozdzia-
łu regulujące: zawartość wystąpienia po-
kontrolnego (art. 53), organizację komisji 
rozstrzygającej (art. 58-59), dokonywanie 
zmian w wystąpieniu pokontrolnym przez 
dyrektora jednostki kontrolnej w wyniku 
wydania orzeczenia uwzględniającego zgło-
szone zastrzeżenia (art. 61b). Nie będę ich 
szczegółowo omawiał, ponieważ nie jest 
to celem niniejszego artykułu. Ograniczę 
się do zwięzłego streszczenia, ułatwiają-
cego zrozumienie dalszej części wywodu.

Postępowanie przed komisją rozstrzy-
gającą wszczyna kierownik jednostki kon-
trolowanej przez zgłoszenie zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego (zasada skargo-
wości). Po nowelizacji ustawy o Najwyższej 
Izbie Kontroli, która w części dotyczącej 
postępowania kontrolnego weszła w życie 
2 czerwca 2012 r.16, kierownik jednostki 
kontrolowanej ma prawo zgłosić zastrzeże-
nia do całości wystąpienia, a nie tylko – jak 
w stanie prawnym obowiązującym przed 
nowelizacją – do: ustaleń, ocen, uwag lub 
wniosków pokontrolnych. Kierownik może 
zatem kwestionować każdy wymieniony 
w art. 53 ust. 1 ustawy o NIK element wy-
stąpienia pokontrolnego. Jednakże w kon-
tekście zagadnienia będącego przedmiotem 
tego artykułu znaczenie ma wyłącznie ta 

16 Ustawa z 22.1.2010 o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. nr 227 poz. 1482, ze zm.). 

jego część, która zawiera opis wyników 
kontroli, tj.: ustalenia faktyczne, stwier-
dzone nieprawidłowości, oceny oraz uwagi 
lub wnioski pokontrolne, których celem 
jest usunięcie stwierdzonych nieprawi-
dłowości.

Komisja rozstrzygająca orzeka w trzy-
osobowych zespołach orzekających, któ-
rych przewodniczącym jest kontroler po-
siadający wyższe wykształcenie praw-
nicze. Członków komisji rozstrzygającej 
powołuje i odwołuje Prezes NIK spośród 
kontrolerów kontrolnych jednostek or-
ganizacyjnych NIK. W zakresie orzeka-
nia członkowie komisji rozstrzygającej 
są niezależni. Co do zasady zastrzeżenia 
rozpatrywane są po przeprowadzeniu po-
siedzenia, które jest jawne „dla stron po-
stępowania”, tj. dla jednostki kontrolnej 
(delegatury lub departamentu) oraz jed-
nostki kontrolowanej. Zespół orzekający 
może rozpatrzyć zastrzeżenia również na 
posiedzeniu niejawnym, jeżeli uwzględnia 
je w całości. Dla wyjaśnienia wszystkich 
kwestii związanych z rozpatrywaniem 
zastrzeżeń zespół orzekający może żądać 
przedstawienia dokumentów. Uchwała 
w sprawie zastrzeżeń podejmowana 
jest po naradzie. Zastrzeżenia mogą być 
uwzględnione w całości lub w części albo 
oddalone. Członek zespołu orzekające-
go ma prawo zgłosić zdanie odrębne. 
Uwzględniając zastrzeżenie w całości lub 
w części zespół orzekający postanawia 
o wprowadzeniu stosownych zmian w wy-
stąpieniu pokontrolnym. Stanowi to dla 
dyrektora jednostki kontrolnej podstawę 
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do dokonania zmian w wystąpieniu po-
kontrolnym, zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń. Kierownikowi 
jednostki kontrolowanej nie przysługuje 
prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpie-
nia pokontrolnego zmienionego uchwałą 
zespołu orzekającego.

Opinie zwolenników  
i przeciwników zakazu

Zwolennicy związania komisji rozstrzyga-
jącej zakazem reformationis in peius od-
wołują się do powszechności tego zakazu, 
czego dowodem jest jego obecność w każ-
dej z trzech podstawowych procedur: kar-
nej, cywilnej i administracyjnej17. Na tej 
podstawie uważają, że stosowanie zakazu 
orzekania na niekorzyść odwołującego się 
w postępowaniu w sprawie zastrzeżeń jest 
słuszne i w rezultacie konieczne, ponieważ 
stanowi on gwarancję uczciwego i spra-
wiedliwego postępowania kontrolnego. 
Ich zdaniem kierownik jednostki kontro-
lowanej nie powinien zostać „ukarany”18 
w postępowaniu, które wszczął w prze-
świadczeniu, że – w najgorszym wypadku 
– sformułowane w wystąpieniu pokontrol-
nym ustalenia, oceny, wnioski lub uwagi 
dotyczące działalności kierowanej przez 
niego jednostki pozostaną niezmienione, 
ale na pewno nie „zaostrzone”19.

17 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli.�Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli. 
Wydanie II zaktualizowane, Difin, Warszawa 2015, str. 88 (teza 3 i przypis nr 88).

18 R. Padrak: Postępowanie�kontrolne�NIK.�Komentarz, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2012, s. 229. 
19 W. Robaczyński: Wybrane�zagadnienia postępowania�odwoławczego…, op. cit., s. 32.
20 R. Padrak: Postępowanie�odwoławcze…, op. cit., s. 40; tenże: Postępowanie�kontrolne�NIK… op. cit., s. 229.
21 W. Robaczyński: Wybrane�zagadnienia postępowania�odwoławczego…, op. cit., s. jw. Wyrażając ten pogląd 

autor jednocześnie podał w wątpliwość, „czy analiza tego zagadnienia powinna być dokonywana na płasz-
czyźnie klasycznie rozumianego zakazu�reformationis�in�peius.”, s. 32.

22 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli.�Komentarz…, op. cit., s. 212 (teza 4).
23 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Rozpatrywanie�zastrzeżeń…, op. cit., s. 28.

R. Padrak skłania się do poglądu, zgod-
nie z którym zasadą powinien być zakaz 
zmian „treści wystąpienia pokontrolnego”20 
na niekorzyść jednostki kontrolowanej, 
co by oznaczało, że żadna z części wystą-
pienia pokontrolnego wyszczególnionych 
w art. 53 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy o NIK 
(stan faktyczny, nieprawidłowości, oceny, 
uwagi lub wnioski pokontrolne) nie po-
winna być zmieniona przez komisję roz-
strzygającą na niekorzyść jednostki kon-
trolowanej.

Zdaniem W. Robaczyńskiego „nie ma 
podstaw do reformowania wcześniej pod-
jętych rozstrzygnięć na niekorzyść pod-
miotu kontrolowanego”21. Stwierdzenie to 
zostało sformułowane w kontekście wy-
stąpienia pokontrolnego sporządzanego 
według przepisów ustawy o NIK przed 
nowelizacją. Biorąc to pod uwagę należy 
domniemywać, że zakaz obejmowałby 
tylko zmianę na niekorzyść ocen, uwag 
lub wniosków pokontrolnych.

E. Jarzęcka-Siwik oraz B. Skwarka 
w komentarzu do ustawy o NIK uznają, 
że zakaz orzekania na niekorzyść odnosi 
się do ocen i wniosków pokontrolnych22, 
ale w innej publikacji wypowiadają się za 
stosowaniem tego zakazu w postępowaniu 
w sprawie zastrzeżeń w kontekście całego 
wystąpienia pokontrolnego23.
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Według opisanych wyżej poglądów zmia-
na na niekorzyść sprowadza się ostatecznie 
do zastąpienia pozytywnej oceny kontrolo-
wanej działalności, sformułowanej w wystą-
pieniu pokontrolnym, do którego zgłoszone 
zostało zastrzeżenie, oceną negatywną albo 
oceny pozytywnej oceną pozytywną mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości albo po-
zytywnej mimo stwierdzonych nieprawi-
dłowości oceną negatywną24.

Z racji tego, że zwolennicy obowiązy-
wania zakazu orzekania na niekorzyść od-
wołującego się w postępowaniu w sprawie 
zastrzeżeń nie przewidują od niego wyjąt-
ków, należy domniemywać, że zakaz ma 
charakter absolutny. Natomiast z przyto-
czonych wcześniej regulacji kodeksowych 
wynika, że w żadnym z trzech przywoła-
nych postępowań zakaz reformationis in 
peius nie jest bezwzględny.

Przeciwko stosowaniu zakazu orzekania na 
niekorzyść odwołującego się w postępowaniu 
w sprawie zastrzeżeń konsekwentnie opo-
wiada się M. Niezgódka-Medek. Zdaniem 
autorki analizując instytucję zastrzeżeń na-
leży mieć na uwadze podstawowe konsty-
tucyjne zadania Najwyższej Izby Kontroli, 
do których należy przeprowadzanie kontroli 
w celu obiektywnego informowania Sejmu 
i innych najwyższych organów władzy pań-
stwowej, a także społeczeństwa, o stanie 

24 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Rozpatrywanie�zastrzeżeń…, op. cit., s. jw.; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: 
Najwyższa�Izba�Kontroli.�Komentarz… op. cit., s. 88 (teza 3) i s. 212 (teza 4); R. Padrak: Postępowanie�kontrolne�
NIK…, op. cit., s. 229. Skala ocen stosowanych przez NIK została omówiona w dalszej części artykułu.

25 M. Niezgódka-Medek: Recenzja�książki E.�Jarzęckiej-Siwik,�B.�Skwarki…, op. cit., s. 152 oraz: Recenzja�
książki�R.�Padraka…, op. cit., s. 132.

26 E. Jarzęcka-Siwik i B. Skwarka po zapoznaniu się z argumentami M. Niezgódki-Medek podtrzymali swoje 
stanowisko (Rozpatrywanie�zastrzeżeń…, op. cit., s. 28, przypis nr 32). 

27 Lex�est�exercitus�iudicum�tutissimus�ductor�(„Ustawa jest najpewniejszym przewodnikiem w pracy sędziów”); 
A verbis legis non est recedendum („Od słów ustawy nie należy odstępować”); Lege�non�distinguente�nec�
nostrum�est�distinguere („Czego ustawa nie rozróżnia, tego rozróżniać nie należy”).

państwa, a zwłaszcza finansów publicznych. 
Z tego względu nie wydaje się dopuszczal-
ne ograniczanie stanowiska Izby w tym za-
kresie przez przyjmowanie zasady, która 
w innych procedurach ma chronić interes 
strony korzystającej z prawa do wniesienia 
odwołania czy innego środka zaskarżenia. 
Zastosowanie zasady reformationis in peius 
w przypadku rozpatrywania zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego mogłoby prowa-
dzić do utrwalenia nie tylko nieprawidłowej 
oceny kontrolowanej działalności, czy uwag 
lub wniosków, ale również do pozostawie-
nia wadliwych ustaleń, które zostaną ujaw-
nione dopiero przy analizowaniu zastrze-
żeń. Autorka uważa, że zakaz mógłby być 
stosowany jedynie w wypadku wyraźnie 
wyartykułowanej woli ustawodawcy, a nie 
w wyniku wątpliwej wykładni25.

Zakaz reformationis in peius 
a przepisy ustawy o NIK
Ten ostatni argument wymierzony jest 
w najsłabiej uzasadniony punkt stano-
wiska przemawiającego za stosowaniem 
zakazu orzekania na niekorzyść w postę-
powaniu przed komisją rozstrzygającą26. 
Opowiadający się za respektowaniem tego 
zakazu nie wskazują konkretnych prze-
pisów ustawy o NIK, z których miałby 
on wynikać27. W ustawie o NIK nie tylko 
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brakuje przepisu przewidującego wprost 
stosowanie zakazu reformationis in peius 
w postępowaniu przed komisją rozstrzy-
gającą, ale nawet przepisu odsyłającego do 
stosownych regulacji zawartych w innych 
aktach prawnych przewidujących instytu-
cję zakazu orzekania na niekorzyść odwo-
łującego się, np. do jednej z trzech wyżej 
wymienionych procedur28. Stosowny 
przepis, w którym taki zakaz mógłby się 
znaleźć, to art. 61a ust. 5 ustawy o NIK, 
stanowiący, że zespół orzekający orzeka 
o uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub 
w części albo o ich oddaleniu. Jeżeli zakaz 
miałby obowiązywać, powinien być uzu-
pełniony co najmniej o następujący przepis, 
np.: „art. 139 kodeku postępowania ad-
ministracyjnego stosuje się odpowiednio” 
lub podobny. W przepisach dotyczących 
przebiegu posiedzenia i orzekania w spra-
wie zastrzeżeń ani w innych przepisach 
ustawy o NIK nie ma normy przewidują-
cej jakiekolwiek ograniczenia co do „kie-
runku” orzekania w sprawie zastrzeżeń.

Przyczyną wspomnianego braku uzasad-
nienia stanowiska zwolenników związania 

28 „Powszechnie przy tym przyjmuje się, że zastosowanie przepisów, których zastosowanie będzie wymagało 
dokonania stosownej modyfikacji, odnosi się do sytuacji, gdy ustawodawca odsyła w sposób generalny do 
przepisów, które mają być zastosowane” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 14.2. 2013, 
II FSK 420/12; LEX nr 1358298). Por. art. 91a ust. 2 ustawy o NIK („W przypadku wygaśnięcia stosun-
ku pracy z powodu tymczasowego aresztowania stosuje się odpowiednio art. 66 § 2 i 3 Kodeksu pracy”) 
i art. 97p ustawy o NIK („W toku postępowania dyscyplinarnego, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym 
rozdziale, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego”).

29 E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli. Komentarz…, op. cit., s. 88 (przypis nr 88); W. Ro-
baczyński [w]: E. Jarzęcka-Siwik, T. Liszcz, M. Niezgódka-Medkova, W. Robaczyński: Komentarz�do�ustawy�
o�Najwyższej�Izbie�Kontroli. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000 r., s. 74 (teza 3). 

30 Placuit�in�omnibus�rebus�praecipuam�esse�iustitiae�aequitatisque�quam�stricti�iuris�rationem („We wszystkich 
sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa”); 
Ius�est�ars�boni�et�aequi („Prawo jest sztuką [stosowania] tego, co dobre i słuszne”). 

31 W. Robaczyński [w]: Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli…, op. cit., s. 74-75 („Nie ma dostatecznego 
uzasadnienia formułowanie wniosku o zakazie analogii w odniesieniu do postępowania kontrolnego”); zob. 
także: Z. Doda: Węzłowe�problemy�postępowania�kontrolnego�w�świetle�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, 
„Kontrola Państwowa” nr 5/1995, s. 13 (pkt VI). 

komisji rozstrzygającej zakazem reforma-
tionis in peius jest, jak się wydaje, niewzru-
szone przekonanie o jego uniwersalnym 
charakterze. Skoro w postępowaniach: kar-
nym, cywilnym i administracyjnym taki 
zakaz istnieje29, to – zgodnie z tym prze-
konaniem – należy przyjąć, mimo braku 
wyraźnej normy w ustawie o NIK, że obo-
wiązuje on także w postępowaniu przed 
komisją rozstrzygającą30. Innymi słowy, 
zwolennicy stosowania zakazu orzekania 
na niekorzyść odwołującego się w postę-
powaniu w sprawie zastrzeżeń uważają, 
że unormowanie postępowania przed ko-
misją rozstrzygającą w ustawie o NIK jest 
niekompletne, tzn. jest w nim luka, którą 
należy wypełnić w drodze analogii31.

Luka rzeczywista a luka pozorna
Stosowanie analogii w celu usunięcia 
stwierdzonej luki w prawie jest dopusz-
czalne, ale pod warunkiem, że jest rze-
czywista. „Przede wszystkim należy za-
uważyć – stwierdził Sąd Najwyższy – iż 
luką w prawie jest taki brak regulacji, co 
do którego można racjonalnie twierdzić, 
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że nie jest przez ustawodawcę zamierzo-
ny. Ponadto nie może być mowy o tzw. 
lukach pozornych oraz lukach w tym sen-
sie, że ktoś uważa, iż dane materie powin-
ny być prawnie uregulowane, a nie są, co 
należałoby potraktować jedynie jako nie-
zgodności czyjegoś ideału prawnego z pra-
wem obowiązującym. Ocena, czy mamy 
do czynienia jedynie z kwestią prawnie 
obojętną, czy z luką w prawie, powinna 
być ściśle związana ze znajomością prawa 
pozytywnego oraz preferencjami aksjo-
logicznymi i zamierzonymi celami, jakie 
postawił sobie ustawodawca. Dopiero na 
podstawie tych dwóch przesłanek można 
określić, czy dany stan rzeczy prawodaw-
ca świadomie pozostawił poza zakresem 
regulacji prawnej, czy też dopuścił do po-
wstania luki w prawie”. I dalej: „Założenia 
racjonalnego ustawodawcy nakazują uznać 
nie tylko, że nie mówi on niczego bez po-
trzeby, lecz także respektować to, czego 
nie powiedział. To ostatnie stwierdzenie 
jest zresztą ujmowane w tradycyjnej re-
gule lege non distinguente nec nostrum est 
distinguere”32. W innym orzeczeniu Sąd 
Najwyższy podkreślił, że „wykładnia prawa 
musi opierać się na założeniu racjonalnego 
i prawidłowego działania ustawodawcy 
oraz na przyjęciu wewnętrznej spójności 
aktu prawnego i całego systemu prawa. 
Wykazanie istnienia luki w prawie wymaga 
przedstawienia jednoznacznych argumen-
tów, gdyż luki takiej nie można domnie-
mywać”33. Luką pozorną (nierzeczywistą) 

32 Postanowienie z 25.5.2001, WA 15/01 (LEX nr 48901) oraz uchwała z 24.2.2010, I KZP 30/09 (LEX 
nr 558099).

33 Wyrok z 4.6.1993, I PRN 58/93 (LEX nr 13308).
34 L. Morawski: Wykładnia�w�orzecznictwie�sądów. Toruń 2002, s. 314; zob. także postanowienie Trybunału 

Konstytucyjnego z 15.12.1993, S 2/93 (LEX nr 25428). 

jest luka aksjologiczna (ocenna); związana 
jest ona nie z rzeczywistym brakiem re-
gulacji, ale z krytyczną oceną określonych 
uregulowań, które może skorygować je-
dynie ustawodawca34. Oznacza to, że luki 
aksjologicznej nie da się usunąć w drodze 
wykładni, ponieważ wykładnia nie two-
rzy prawa, ale je interpretuje (odczytuje).

Reguła interpretacyjna racjonalnego 
ustawodawcy nakazuje zatem przyjąć, 
że brak w ustawie o NIK normy ustana-
wiającej zakaz reformationis in peius w po-
stępowaniu przed komisją rozstrzygającą 
lub przepisu odsyłającego do niego w innej 
ustawie nie jest przypadkowy: ustawo-
dawca działał w sposób zamierzony i miał 
powody, dla których nie wprowadził tego 
zakazu do postępowania w sprawie za-
strzeżeń.

Nieuchronnie nasuwa się wniosek, że 
błędu należy szukać nie w ustawie, a w wy-
kładni.

Problem  
dwuinstancyjności postępowania
Zakaz orzekania na niekorzyść odwołu-
jącego się ma zastosowanie tylko w po-
stępowaniu, w którym przewidziana jest 
procedura odwoławcza albowiem – jak już 
wcześniej nadmieniono – jego adresatem 
jest organ drugiej instancji, jako że tylko 
ten organ może pogorszyć sytuację praw-
ną (materialną, procesową) odwołującego 
się. W związku z tym, wszyscy zwolennicy 
stosowania tego zakazu w postępowaniu 
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w sprawie zastrzeżeń są nolens volens zwo-
lennikami zasady dwuinstancyjności w po-
stępowaniu kontrolnym35.

Zasada dwuinstancyjności jest zasadą 
konstytucyjną. Art. 78 Konstytucji RP 
stanowi, że każda ze stron ma prawo do 
zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych 
w pierwszej instancji, a wyjątki od tej za-
sady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

Orzeczenia i decyzje w rozumieniu 
przywołanego przepisu ustawy zasadni-
czej to wszelkie rozstrzygnięcia indywi-
dualne kształtujące lub określające prawa, 
obowiązki i status prawny stron postę-
powania. W piśmiennictwie zwraca się 
uwagę, że nie nazwa, a treść aktu stanowi 
kryterium poddania go prawu do zaskarże-
nia36. Według Trybunału Konstytucyjnego 
„art. 78 Konstytucji obejmuje swym za-
kresem nie tylko postępowanie sądowe, 
ale również administracyjne oraz inne 
postępowania, w których organ władzy 
publicznej wydaje akt kształtujący sytu-
ację prawną podmiotu praw i wolności”37.

Wystąpienie pokontrolne NIK nie jest 
w tym znaczeniu decyzją, orzeczeniem, 
ani aktem kształtującym lub określającym 
sytuację prawną podmiotu praw i wolności.

35 Zob. dyskusja na ten temat w „Kontroli Państwowej” nr 4/2003 (R. Padrak: Zasady�postępowania�kontro-
lnego�w�Najwyższej�Izbie�Kontroli, op.cit., s. 30-34; M. Niezgódka-Medek (krytycznie): W�sprawie�zasady�
dwuinstancyjności�w�postępowaniu�kontrolnym.�Polemika), s. 53-58; replika R. Padraka: W�sprawie�zasady�
dwuinstancyjności�w�postępowaniu�kontrolnym, „Kontrola Państwowa” nr 5/2003. Na gruncie znowelizo-
wanej ustawy o NIK: R. Padrak: Postępowanie�kontrolne�NIK�…, op.cit., s. 58-59. 

36 L. Garlicki (red.), Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
1997–2007, komentarz do art. 78, str. 5 (teza 6.).

37 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6.12.2011, SK 3/11 (LEX nr 1085775, IV.1.2.).
38 M.in. postanowienia NSA: z 20.11.2009, II GSK 1041/08 (LEX nr 587102), z 19.1.2012, II GSK 759/11 (LEX 

nr 1110165), w obydwóch tych postanowieniach NSA odwołuje się do swoich wcześniejszych orzeczeń w tej 
sprawie; postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13.5.2013, IV SA/Wa 751/13 (LEX 
nr 152647, nietezowane); zob. także, odnoszące się do regionalnych izb obrachunkowych: uchwała NSA 7 sędziów 
z 26.4.1999, FPS 5/99 (LEX nr 36379) oraz postanowienie NSA z 26.10.2011, II GSK 2111/11 (LEX nr 1070236). 

39 Por. wyrok SN z 19.8.1999, I PKN 217/99 (LEX nr 38610). 

Orzecznictwo sądów administracyjnych 
jest w tej kwestii od lat konsekwentne 
i niezmienne. W kolejnych orzeczeniach, 
zachowujących aktualność na gruncie zno-
welizowanej ustawy o NIK, sądy admi-
nistracyjne stwierdzały, że z wystąpienia 
pokontrolnego nie płyną żadne bezpośred-
nie skutki dla podmiotu kontrolowanego 
w sferze praw i obowiązków wynikających 
z przepisów prawa. Wystąpienie pokon-
trolne ani uchwała komisji odwoławczej 
w sprawie zastrzeżeń do wystąpienia po-
kontrolnego nie stanowią działań admini-
stracji publicznej, a jedynie etapy procesu 
kontrolnego wykonywanego przez kon-
stytucyjnie ustanowiony naczelny organ 
kontroli. Według sądów administracyj-
nych wystąpienie pokontrolne nie ma 
charakteru rozstrzygnięcia administra-
cyjnego, a stanowi jedynie wskazanie na 
nieprawidłowości i sposób ich usunięcia38. 
Ustalenia, oceny lub wnioski pokontrolne 
mogą być wprawdzie podstawą wszczęcia 
innego postępowania przeciwko jednostce 
kontrolowanej, ale ewentualne rozstrzy-
gnięcie podlega kontroli sądu, który tymi 
ustaleniami, ocenami lub wnioskami nie 
jest związany39.
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Niewładczy charakter wystąpienia po-
kontrolnego uwydatnia nieobowiązkowość 
wykonania wniosków pokontrolnych lub 
uwag mających na celu usunięcie stwier-
dzonych nieprawidłowości. Decyzja w tym 
przedmiocie należy wyłącznie do jednostki 
kontrolowanej. Odmawiając ich wykonania 
ma ona tylko obowiązek poinformować 
NIK o przyczynie odmowy (art. 62 ustawy 
o NIK). Jedynym władczym elementem 
w wykonywaniu kontroli jest obowiązek 
poddania się jej, ale ma on charakter pro-
ceduralny i nie kształtuje pozycji adre-
sata działań kontrolnych w sensie mate-
rialnym40.

Jeżeli wystąpienie pokontrolne nie 
jest orzeczeniem, ani aktem kształtują-
cym w sposób władczy sytuację prawną 
podmiotu praw i wolności, to o dwuin-
stancyjności w postępowaniu kontrolnym 
na etapie opracowywania wyników kon-
troli41 nie może być mowy42. Wystąpienie 

40 M. Szubiakowski: Dopuszczalność�kontroli�Najwyższej�Izby�Kontroli�przez�Naczelny�Sąd�Administracyjny 
(„Glosa”, nr 4/1998, s. 39). 

41 Jest to istotne doprecyzowanie, albowiem ustawa o NIK przewiduje kontrolę rozstrzygnięć „procesowych”, jak 
np. w wypadku wydania przez dyrektora jednostki kontrolnej postanowienia o odmowie przyjęcia zastrzeżeń, 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje na to postanowienie zażalenie do Prezesa NIK (art. 54 
ust. 4 ustawy; zob. także art. 64a ust. 1 i 2). 

42 J. Jagielski wprawdzie określił postępowanie w sprawie zastrzeżeń jako „drogę odwoławczą”, ale – ze 
względu na niewładczy charakter działań NIK – określenie to opatrzył cudzysłowem (J. Jagielski: Z�proble-
matyki�procedur�kontrolnych, „Kontrola Państwowa” nr 1/2002, s. 13); z kolei Z. Doda użył określenia „tok 
odwoławczy”, ale także w cudzysłowie (Z. Doda: Węzłowe�zagadnienia …, op. cit., s. 21, pkt IV.); por. także: 
M. Niezgódka-Medek: W�sprawie�zasady�dwuinstancyjności …, op. cit., s. 56-58. W wypadku postępowania 
kontrolnego istotę procesu opracowywania wyników kontroli adekwatnie oddaje wyraz „dwuetapowość”, 
zamiast – prowadzący do błędnych skojarzeń – „dwuinstancyjność”. Etap pierwszy polega na sporządzeniu 
przez kontrolera projektu wystąpienia pokontrolnego, który następnie poddawany jest weryfikacji przez 
właściwych kontrolerów nadzorujących kontrolę i zespoły opiniodawczo-doradcze (zob. § 1 pkt 9, § 15 ust. 6, 
§ 17, § 18 pkt 4, § 19 pkt 6, § 22 pkt 5 zarządzenia nr 9/2012 Prezesa NIK przywołanego w przypisie nr 52). 
Po takiej „wewnętrznej” weryfikacji wystąpienie podpisuje dyrektor jednostki kontrolnej albo Prezes NIK 
lub upoważniony wiceprezes, jeżeli adresatem jest organ lub osoby wymienione w art. 53 ust. 4 ustawy 
o NIK. Przejście do drugiego etapu procesu opracowywania wyników kontroli (weryfikacja „zewnętrzna”) 
uzależnione jest od tego, czy kierownik jednostki kontrolowanej zgłosi zastrzeżenia. Jeżeli ich nie zgłosi, 
proces zakończy się na pierwszym etapie: wystąpienie pokontrolne stanie się „ostateczne” i NIK będzie 
mogła przystąpić do realizacji wyników kontroli. 

pokontrolne nie stanowi bowiem orze-
czenia organu pierwszej instancji. Tym 
bardziej uchwała zespołu orzekającego 
w sprawie zastrzeżeń zgłoszonych do 
tego wystąpienia nie może być uznana za 
orzeczenie organu drugiej instancji. A to 
z kolei prowadzi do wniosku, że problem 
„kierunku” orzeczenia komisji rozstrzyga-
jącej, tj. „na korzyść” albo „na niekorzyść” 
zgłaszającego zastrzeżenia, przestaje ist-
nieć albowiem „niekorzyść”, na którą organ 
odwoławczy nie może orzec w przypadku 
obowiązywania zakazu reformationis in 
peius odnosi się do sytuacji prawnej pod-
miotu określonej rozstrzygnięciem organu 
pierwszej instancji. Przekroczy ten zakaz 
organ drugiej instancji, który w orzeczeniu 
reformatoryjnym zmieni rozstrzygnięcie, 
od którego wniesione zostało odwołanie, 
w taki sposób, że sytuacja prawna odwo-
łującego się będzie gorsza względem sytu-
acji prawnej określonej w orzeczeniu, od 
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którego wniósł on odwołanie. Tymczasem 
w postępowaniu w sprawie zastrzeżeń 
przedmiotem rozstrzygnięcia nie jest 
sytuacja prawna zgłaszającego zastrzeże-
nia, ale poprawność43 treści wystąpienia 
pokontrolnego, będącego dokumentem 
sprawozdawczym, zawierającym opis wy-
ników kontroli. Postępowanie to ma na 
celu weryfikację44 opisanych w wystąpie-
niu pokontrolnym ustaleń, stwierdzonych 
na ich podstawie nieprawidłowości i sfor-
mułowanych na podstawie ustaleń i nie-
prawidłowości ocen, uwag lub wniosków 
pokontrolnych. Inaczej i zwięźlej rzecz 
ujmując, można powiedzieć, że przed-
miotem uchwały zespołu orzekającego 
w sprawie zastrzeżeń jest rozstrzygnię-
cie o poprawności albo niepoprawności 
kwestionowanych w zastrzeżeniu treści 
wystąpienia pokontrolnego.

Skutki przyjęcia poglądu 
o obowiązywaniu zakazu
Przeciwko stosowaniu zakazu reforma-
tionis in peius w postępowaniu w spra-
wie zastrzeżeń przemawia tzw. argument 

43 „Poprawny” oznacza: „zgodny z obowiązującymi regułami, zasadami, normami”; synonimy: „bezbłędny, 
prawidłowy” (http://sjp.pwn.pl/doroszewski/poprawny). W tym znaczeniu poprawność wystąpienia po-
kontrolnego obejmuje: zebrane dowody (wystarczające, wiarygodne i stosowne), oparte na prawidłowo 
zinterpretowanych dowodach ustalenia faktyczne oraz wyciągnięte z tych ustaleń w sposób prawidłowy 
wnioski, tj. zgodnie z regułami logiki, z ustawą o NIK, standardami kontroli NIK i z programem (tematyką) 
kontroli. 

44 Weryfikacja to „sprawdzenie, potwierdzenie prawdziwości, autentyczności czegoś” (http://doroszewski.
pwn.pl/haslo/weryfikacja/). Wyraz pochodzi od łacińskiego rzeczownika verum – „rzeczywistość, prawda, 
fakt”; przymiotnik vērus oznacza – „prawdziwy, oparty na faktach, autentyczny, rzetelny, słuszny, właściwy” 
(Słownik�łacińsko-polski�pod�red.�M.�Plezi, PWN, Warszawa 1999 r., t. V. s. 583). 

45 „Jeżeli w procesie wykładni uwzględnia się cele prawa, to posługując się celem przepisu należy go ustalić 
w ten sposób, by był zgodny co najmniej z celami instytucji, do jakiej interpretowany przepis należy. Trzeba 
eliminować takie ustalenia interpretacyjne tekstów prawnych, przy których przyjęciu skutki stosowania od-
powiedniego przepisu byłyby wadliwe, a w szczególności prowadziłyby do skutków niezamierzonych” (pogląd 
J. Wróblewskiego cytowany z aprobatą przez SN w uchwale z 21.12.1999, I KZP 45/99; LEX nr 38573; zob. 
także uchwała SN z 17.3.2000, I KZP 2/00; LEX nr 39503 oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu z 28.4.2016, IV SA/Po 47/16; LEX nr 2059379, nietezowany).

z konsekwencji, polegający na pokazaniu 
potencjalnych niepożądanych lub nie-
możliwych do zaakceptowania skutków 
przyjęcia określonego znaczenia interpre-
towanych przepisów45. Przykłady takich 
skutków najlepiej zilustrują poniższe trzy 
przykłady, zaczerpnięte z praktyki orzecz-
niczej komisji rozstrzygającej.

Pierwszy przykład. W wystąpieniu po-
kontrolnym opisano nieprawidłowość po-
legającą na pobraniu przez kontrolowa-
ną jednostkę dotacji z budżetu państwa 
w nadmiernej wysokości. Kierownik jed-
nostki kontrolowanej zgłosił zastrzeżenie 
twierdząc, że dotację pobrał w prawidłowej 
wysokości. W wyniku przeprowadzone-
go przez zespół orzekający na podstawie 
art. 61a ust. 4 ustawy o NIK dowodu z do-
kumentów okazało się, że wskazana w wy-
stąpieniu pokontrolnym kwota nadmiernie 
pobranej dotacji jest w rzeczywistości wyż-
sza niż ta, która została zakwestionowana 
przez kierownika kontrolowanej jednostki. 
Jeżeli przyjąć, że komisja rozstrzygająca jest 
związana zakazem reformationis in peius, 
to zespół orzekający nie mógłby zmienić 
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opisu stanu faktycznego (w tym nieprawi-
dłowości) w tej części zgodnie z nowymi 
ustaleniami, ponieważ byłoby to ustalenie 
„na niekorzyść” kontrolowanej jednostki. 
Z tego samego względu nie mógłby także 
zmienić wniosku pokontrolnego o zwrot 
dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 
przez podwyższenie kwoty do zwrotu.

Drugi przykład. W zgłoszonym zastrze-
żeniu kierownik jednostki kontrolowanej 
zarzucił, że opis nieprawidłowości w wy-
stąpieniu pokontrolnym nie jest komplet-
ny, na dowód czego załączył dokumenty, 
nieznane wcześniej kontrolerom, i zażą-
dał uzupełnienia opisu stanu faktyczne-
go o wynikające z nich dodatkowe nie-
prawidłowości, oraz „zaostrzenia” oceny 
kontrolowanej działalności46. W myśl 
zakazu orzekania na niekorzyść odwo-
łującego się zespół orzekający powinien 
takie zastrzeżenie oddalić albowiem jego 
uwzględnienie, choćby w części, prowa-
dziłoby do „pogorszenia” ustaleń i oceny 
kontrolowanej działalności w stosunku do 
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, 
do którego kierownik jednostki kontrolo-
wanej zgłosił zastrzeżenia. Przypomnieć 
bowiem wypada, że punktem odniesienia 
dla stwierdzenia, czy potencjalne orze-
czenie organu drugiej instancji jest dla 
odwołującego się niekorzystne, nie sta-
nowi żądanie zawarte w odwołaniu, ale 

46 Takie zastrzeżenia pojawiały się w sytuacji, gdy po zakończeniu czynności kontrolnych, a przed zgłoszeniem 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, zmienił się kierownik kontrolowanej jednostki.

47 Na temat „nadrzędności” kryterium legalności w postępowaniu kontrolnym NIK zob.: E. Ruśkowski: Eks-
pertyza�na�temat�interpretacji�pojęć:�kryterium�legalności,�gospodarności,�celowości�i�rzetelności�zawartych�
w�art.�203�Konstytucji�RP�i�w�art.�5�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, „Kontrola Państwowa”, numer specjalny 
4/2002, s. 54; podobnie: J. Jagielski: Kontrola�administracji�publicznej. Wyd. 3., LexisNexis, Warszawa 2012, 
s. 59-60; tenże: Kryterium�legalności w�kontroli�administracji�publicznej, „Kontrola Państwowa” nr 1/2003, 
s. 12-25 oraz W. Sokolewicz [w]: L. Garlicki (red.), Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.�Komentarz; ko-
mentarz do art. 203, s. 9-10. 

osnowa orzeczenia zapadłego w pierwszej 
instancji. Przekładając na realia postępo-
wania w sprawie zastrzeżeń oznacza to, 
że punktem odniesienia jest wystąpienie 
pokontrolne, do którego zostało zgłoszone 
zastrzeżenie, a nie żądanie zawarte w za-
strzeżeniu.

Trzeci przykład dotyczy zastrzeżenia 
zgłoszonego do ustalonego stanu faktycz-
nego, który właściwie uznano za nieprawi-
dłowy, ale zastosowane zostało niewłaściwe 
kryterium: rzetelność zamiast legalności. 
Stan faktyczny nie budził wątpliwości, 
podobnie jak i jego udokumentowanie. 
Poprawienie wystąpienia pokontrolnego 
wymagało znaczącej modyfikacji uzasad-
nienia nieprawidłowości, tj. przedstawienia 
argumentacji według kryterium legalno-
ści. Zmiana kryterium w opisie stanu fak-
tycznego rzutowała na ocenę ogólną, która 
także powinna zostać zmieniona. W myśl 
zakazu orzekania na niekorzyść odwołu-
jącego się zespół orzekający nie mógłby 
zmienić wystąpienia pokontrolnego zgod-
nie z prawidłowo ocenionym stanem fak-
tycznym, tj. według kryterium legalności, 
ponieważ zmiana kryterium rzetelności 
na kryterium legalności mogłaby by być 
uznana za „pogorszenie” sytuacji kontro-
lowanej jednostki47.

Na kanwie tych przykładów widać jasno, 
że klasyfikowanie rozstrzygnięć komisji 
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rozstrzygającej według dychotomicznego 
kryterium „na korzyść ˗ na niekorzyść” 
jest nieprawidłowe. Kryterium to sfor-
mułowane jest z punktu widzenia intere-
su faktycznego, a nie interesu prawnego 
jednostki kontrolowanej. Ponieważ ten 
ostatni nie jest w postępowaniu kontrol-
nym narażony na uszczerbek, ogranicze-
nie komisji rozstrzygającej w wykonywa-
niu jej funkcji orzeczniczej nie znajduje 
racjonalnego ani tym bardziej prawnego 
uzasadnienia48. Co więcej, należy zauwa-
żyć, że zastrzeżenia dotyczą dokumentu 
sporządzanego przez NIK, która jest jego 
„gospodarzem” i w związku z tym to na 
Izbie spoczywa ustawowy obowiązek spo-
rządzenia go w sposób poprawny.

Poza tym, takie ograniczenie, wywo-
dzone nie z przepisów ustawy o NIK, ale 
na podstawie domniemania, utrudniłoby 
Izbie wykonywanie jej kontrolnej funkcji, 
stanowiłoby działanie na niekorzyść po-
stępowania kontrolnego. Zadaniem NIK 
jest dostarczenie Sejmowi i innym orga-
nom władzy państwowej aktualnej, wia-
rygodnej i obiektywnej informacji o stanie 
państwa i jego finansów. Kontrole dotyczą 
wyłącznie sfery publicznej, także wtedy 
gdy jednostkami kontrolowanymi są pod-
mioty niepubliczne, tj. kontroli podlega 
ta część ich działalności, która wkracza 
w sferę publiczną (korzystanie z majątku 
lub środków państwowych lub komunal-
nych, wywiązywanie się ze zobowiązań 
finansowych na rzecz państwa49). W zało-
żeniu informacja sporządzona przez NIK 

48 Zob. M. Niezgódka-Medek: W�sprawie�dwuinstancyjności�w�postępowaniu�kontrolnym…, op. cit., s. 55-57. 
49 Art. 2 ust. 3 ustawy o NIK.
50 Zob. art. 62a ust. 2 ustawy o NIK.

ma być dla jej adresatów nie tylko źródłem 
wiedzy o stanie spraw państwowych, ale 
także stanowić podstawę do podejmo-
wania ewentualnych decyzji lub dzia-
łań w celu usprawnienia lub naprawienia 
stwierdzonych w wyniku kontroli NIK 
niedomagań w funkcjonowaniu państwa 
lub jego finansów50. Informacja nie speł-
ni swojej roli jeżeli nie będzie komplet-
na i obiektywna, wiarygodna i aktualna. 
W tym wypadku interes publiczny, który 
realizuje NIK, polegający na obowiązku 
dostarczenia takiej informacji, musi mieć 
pierwszeństwo przed partykularnym in-
teresem kontrolowanej jednostki, często 
państwowej lub samorządowej.

Prawa i obowiązki jednostki 
kontrolowanej i jej kierownika
Pierwszeństwo interesu publicznego w po-
stępowaniu kontrolnym jest bezdyskusyj-
ne. Łatwo się o tym przekonać analizując 
uważnie przepisy ustawy o NIK regulujące 
prawa i obowiązki jednostki kontrolowa-
nej. Ustawodawca tak je ukształtował, by 
służyły realizacji celów tego postępowania, 
określonych w art. 28 ust. 1 ustawy o NIK. 
Zgodnie z tym przepisem postępowanie 
kontrolne ma na celu ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie działalności jednostek 
poddanych kontroli, rzetelne jego udoku-
mentowanie i dokonanie oceny kontrolo-
wanej działalności według kryteriów okre-
ślonych w art. 5 ustawy o NIK (legalność, 
gospodarność, celowość oraz rzetelność). 
Dla realizacji tych trzech celów ustawa 
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o NIK nakłada na kontrolowaną jednostkę 
szereg obowiązków: poddanie się kontroli, 
dostarczenie żądanych dokumentów, ma-
teriałów i innych dowodów niezbędnych do 
ustalenia stanu faktycznego (art. 29 ust. 1 
pkt 1), zapewnienie warunków i środków 
do sprawnego przeprowadzenia kontroli 
(art. 32 i 33). Równocześnie ustawa o NIK 
wyposaża jej kierownika w szereg praw 
i obowiązków, które czynią z niego wery-
fikatora bezstronności i rzetelności postę-
powania kontrolnego. Temu celowi służą: 
obowiązek niezwłocznego zawiadomienia 
dyrektora jednostki kontrolnej o istnieniu 
przyczyn uzasadniających wyłączenie kon-
trolera (art. 31 ust. 3), prawo wglądu do akt 
kontroli w każdym czasie i sporządzania od-
pisów (art. 35a ust. 3), prawo złożenia wnio-
sku o wyłączenie powołanego biegłego lub 
specjalisty (art. 49 ust. 6), prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego 
(art. 54 ust. 1). Rzetelność i wiarygodność 
niektórych przeprowadzanych w toku kon-
troli dowodów ma zagwarantować:
‒  potwierdzanie zgodności kopii i wycią-
gów oraz zestawień i obliczeń z oryginalny-
mi dokumentami lub danymi z elektronicz-
nych baz danych przez kierownika komórki 
organizacyjnej, w której dokumenty się 

51 Podporządkowanie celom kontroli rozciąga się także na inne czynności dowodowe przeprowadzane 
w postępowaniu kontrolnym. Z. Doda trafnie zauważył, że ratio�legis przepisów dających prawo odmowy 
udzielenia wyjaśnień (art. 40 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy o NIK), prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi 
na pytanie oraz odmowy złożenia zeznań (art. 45 ust. 1 ustawy o NIK) ma ograniczyć ryzyko poczynienia 
nietrafnych ustaleń i zabezpieczyć rzetelność materiałów dowodowych, tak by w ich poczet nie weszły 
niezgodne z prawdą wyjaśnienia lub zeznania (Z. Doda: Węzłowe�problemy…, op. cit., pkt IV, s. 16). 

52 Por. § 7 ust. 1, § 8, § 11 i § 21 pkt 2 zarządzenia nr 9/2012 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 29.3.2012 w spra-
wie szczegółowych zasad przygotowywania kontroli, zadań kontrolerów oraz zasad sporządzania informacji 
o wynikach kontroli zarządzenia (opubl. w „Biuletynie Informacji Publicznej NIK”, < www.nik.gov.pl>).

53 Art. 41 ust. 1 ustawy o NIK, na który powołują się niektórzy, nie odnosi się specyficznie do kierownika jed-
nostki kontrolowanej, a do każdego, kto chce złożyć oświadczenie dotyczące przedmiotu kontroli. W po-
stępowaniu w sprawie zastrzeżeń inicjatywa dowodowa (mocno ograniczona) należy wyłącznie do zespołu 
orzekającego (zob. art. 61a ust. 4 ustawy o NIK). 

znajdują lub osobę upoważnioną przez kie-
rownika jednostki kontrolowanej (art. 37 
ust. 2);
‒  uczestnictwo w pobraniu rzeczy kierow-
nika komórki, w której rzecz się znajduje 
(art. 38);
‒ uczestnictwo w oględzinach obiektu 
lub składnika majątkowego albo przebie-
gu czynności kierownika komórki odpo-
wiedzialnego za przedmiot lub czynność 
poddane oględzinom (art. 39 ust. 2 ustawy 
o NIK)51.

O instrumentalnym ukształtowa-
niu praw i obowiązków kontrolowanej 
jednostki w postępowaniu kontrolnym 
świadczy także brak możliwości jakiego-
kolwiek wpływu z jej strony na bieg i kie-
runek postępowania kontrolnego: są one 
z góry wytyczone w programie kontro-
li (art. 28a ust. 1 ustawy o NIK), który 
kontroler ma obowiązek zrealizować52. 
Kierownik jednostki kontrolowanej nie 
bierze udziału w opracowaniu programu 
kontroli (tematyki kontroli) ani nie zna 
jego treści. Znamienne jest także i to, że 
ustawa o NIK nie przyznaje mu inicjatywy 
dowodowej w postępowaniu kontrolnym, 
w tym również w postępowaniu przed ko-
misją rozstrzygającą53.
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Takie podejście ustawodawcy ma racjo-
nalne uzasadnienie: z założenia kierownik 
jednostki kontrolowanej zna kontrolowaną 
działalność i jednocześnie jest zaintereso-
wany wynikiem postępowania kontrol-
nego. Ta ostatnia okoliczność sprawia, że 
‒ jeżeli zależy mu na pozytywnej ocenie 
kontrolowanej działalności ‒ zmuszony 
jest do współdziałania z NIK w toku po-
stępowania kontrolnego.

Korzystanie z prawa 
do zgłoszenia zastrzeżeń
Z punktu widzenia celów kontroli pożą-
dane jest, żeby kierownik jednostki kon-
trolowanej korzystał z prawa do zgłosze-
nia zastrzeżeń w każdym wypadku, gdy 
w jego przekonaniu wystąpienie pokontrol-
ne jest niepoprawne, tj. zawiera ustalenia 
niezgodne ze stanem faktycznym, wadliwe 
oceny lub uwagi, lub wnioski pokontrolne. 
Jeżeli z tego prawa nie skorzysta, istnieje 
ryzyko, że cele kontroli nie zostaną osią-
gnięte (w całości lub w części), a w rezul-
tacie sporządzona na podstawie takiego 
wystąpienia pokontrolnego informacja nie 
będzie rzetelna, wiarygodna.

W tym momencie postępowania kon-
trolnego ujawnia się problem, który legł 
u podłoża zakazu reformationis in peius. 
Kierownik jednostki kontrolowanej może 

54 Zob. przywołana wcześniej (przypis nr 7) uchwała SN – 7 sędziów – zasada prawna z 13.5.1968 („Pod 
rządem dawnego prawa procesowego zakaz reformationis�in�peius, powszechnie uznawany w orzecznictwie, 
wyprowadzano z zasady związania sądu rewizyjnego granicami rewizji”.). 

55 Wyrażenie „ponad żądanie” (W. Robaczyński: Wybrane�zagadnienia�postępowania�odwoławczego…,�op. 
cit., s. 31) jest w rozpatrywanym kontekście nietrafne, ponieważ sugeruje tylko jeden „kierunek” orzeczenia 
wydanego w następstwie wykroczenia poza granice żądania – na korzyść odwołującego się, pomijając 
możliwość wydania w takiej sytuacji także orzeczenia na jego niekorzyść, co ma miejsce wtedy, gdy zakaz 
reformationis�in�peius nie ma charakteru absolutnego. 

56 Zob. R. Padrak: Postępowanie�odwoławcze…, op. cit., s. 38-39; Postępowanie�kontrolne�NIK…, op. cit.,  
s. 206.

powstrzymać się od zgłoszenia zastrze-
żeń, pomimo dysponowania stosownymi 
argumentami lub dowodami przemawia-
jącymi za wadliwością ustaleń, ocen, uwag 
lub wniosków pokontrolnych z obawy, że 
w wyniku rozpatrzenia ich przez komisję 
rozstrzygającą treść wystąpienia pokon-
trolnego może zostać zmieniona według 
jego oceny na niekorzyść jednostki kon-
trolowanej.

Siłą rzeczy, nasuwa się w związku z tym 
pytanie: jeżeli ustawodawca jest racjonal-
ny, to czy – mając na uwadze cele kontroli 
– nie zawarł w ustawie o NIK zakazu analo-
gicznego do zakazu reformationis in peius?

Zakres orzekania 
komisji rozstrzygającej
Funkcję takiego zakazu pełniłoby zwią-
zanie komisji rozstrzygającej granicami 
zastrzeżenia54. Powodowałoby to nie-
możność orzeczenia przez komisję roz-
strzygającą „poza żądaniem” oznaczonym 
w zastrzeżeniu55. 

Zakres tego żądania wyznaczałby zatem 
kierownik jednostki kontrolowanej przez 
wskazanie konkretnych treści wystąpie-
nia pokontrolnego, które kwestionuje, 
oraz przez motywy zastrzeżenia i wnio-
ski odnośnie do „kierunku” i treści zmian 
w wystąpieniu pokontrolnym56.
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Mając na uwadze weryfikacyjny cha-
rakter postępowania w sprawie zastrze-
żeń oraz rolę, jaką pełni w nim kierownik 
jednostki kontrolowanej, nie budzi wąt-
pliwości, że zespół orzekający jest zwią-
zany zastrzeżeniami co do wskazanych 
w nich treści wystąpienia pokontrolnego; 
nie może rozszerzyć postępowania poza 
te treści (z jednym wyjątkiem, o którym 
będzie dalej mowa). Jest to oczywiste, po-
nieważ ustalenia, oceny, uwagi lub wnio-
ski pokontrolne i inne treści, do których 
nie zostały zgłoszone zastrzeżenia, kie-
rownik zweryfikował i uznał za poprawne, 
w następstwie czego stały się one „osta-
teczne”. Wykraczanie przez komisję roz-
strzygającą poza zakres zastrzeżeń, czyli 
ingerowanie z urzędu w te treści, które 
kierownik „pozytywnie” zweryfikował, 
byłoby niezgodne z zasadą skargowości57 
i – co byłoby znacznie gorsze ‒ mogłoby 
prowadzić do błędów, których nie można 
by było później usunąć, ponieważ kierow-
nikowi jednostki kontrolowanej nie przy-
sługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego zmienionego 
uchwałą zespołu orzekającego w sprawie 
zastrzeżeń (art. 61b ust. 2). W efekcie wa-
dliwe treści wystąpienia pokontrolnego 
mogłyby zostać przeniesione do kolejnych 
dokumentów kontroli: powiadomienia 
o wynikach kontroli (art. 62a ust. 1) i in-
formacji o wynikach kontroli (art. 64), 
co ostatecznie mogłoby doprowadzić do 
tego, że adresaci dokumentów sporządza-
nych na podstawie takiego wystąpienia 

57 Postępowanie przed komisją rozstrzygającą wszczyna kierownik jednostki kontrolowanej przez zgłoszenie 
zastrzeżeń. 

pokontrolnego otrzymaliby informacje 
nieprawdziwe, nierzetelne, nieprzedsta-
wiające stanu rzeczy zgodnego ze stanem 
rzeczywistym.

Odmiennie przedstawia się sprawa mo-
tywów i ewentualnych wniosków zawar-
tych w zastrzeżeniu. Stosownie do art. 54 
ust. 1 ustawy o NIK zastrzeżenia powinny 
być umotywowane. Innych wymogów 
ustawa zastrzeżeniom nie stawia. Biorąc 
to pod uwagę, jak i brak przepisu stano-
wiącego, że komisja rozstrzygająca jest 
związana „umotywowaniem”, zasadnym 
wydaje się twierdzenie, że umotywowanie 
zastrzeżeń nie wiąże komisji rozstrzyga-
jącej. To by z kolei oznaczało, że nie jest 
ona związana zarzutami, argumentami 
i wnioskami zawartymi w zgłoszonym za-
strzeżeniu, a granice rozpoznania wyzna-
cza wyłącznie wskazana przez kierownika 
jednostki kontrolowanej treść wystąpie-
nia pokontrolnego. Wewnątrz tych granic 
zespół orzekający nie byłby ograniczony 
motywami zastrzeżenia. Argumentem 
przemawiającym za słusznością takiej 
wykładni jest brzmienie art. 61a ust. 4 
ustawy o NIK, który stanowi, że „dla wy-
jaśnienia wszystkich kwestii związanych 
z rozpatrywaniem zastrzeżeń zespół orze-
kający może żądać przedstawienia doku-
mentów”. Wyrażenie „wszystkie kwestie 
związane z rozpatrywaniem zastrzeżeń” 
przy jednoczesnym braku ograniczenia 
zakresu rozpoznania, poza wskazaniem, 
że powinien on pozostawać „w związku” 
z rozpatrywaniem zgłoszonych zastrzeżeń, 
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wskazuje, że zespół orzekający może 
wykroczyć poza motywy zastrzeżeń58. 
Dodatkowym argumentem wspierają-
cym taką wykładnię jest zasada prawdy 
materialnej, wyrażona w art. 28 ust. 1 
ustawy o NIK, która nakazuje zespołowi 
orzekającemu dążyć do ustalenia stanu 
rzeczywistego.

Możliwość zmiany wystąpienia 
„na niekorzyść” kontrolowanego
Nie należy z tego bynajmniej wyciągać 
wniosku, że motywy zastrzeżenia nie mają 
żadnego znaczenia. Rozstrzygając zastrze-
żenie komisja rozstrzygająca powinna od-
nieść się do argumentacji zawartej w mo-
tywach zastrzeżenia, ale nie ogranicza ona 
zakresu jej orzekania. W rezultacie komisja 
rozstrzygająca może wydać następujące 
rozstrzygnięcia:
‒  uwzględnić zastrzeżenie w całości, jeżeli 
w pełni podziela zarzuty i argumentację 
(umotywowanie) zgłaszającego zastrzeże-
nie, tj. zarówno co do tego, że wskazana 
w zastrzeżeniu treść wystąpienia pokon-
trolnego wymaga zmiany, jak i co do spo-
sobu przeprowadzenia tej zmiany;
‒  uwzględnić zastrzeżenie w części, jeżeli 
podziela zarzut co do konieczności mo-
dyfikacji wskazanej w zastrzeżeniu treści 
wystąpienia pokontrolnego, ale nie w pełni 
lub wcale nie podziela argumentacji co do 
kierunku tej modyfikacji;

58 Wydaje się, że w tym kontekście bardziej na miejscu byłoby posłużenie się przez ustawodawcę wyrażeniem 
„wszystkie kwestie związane z rozpatrzeniem zastrzeżeń”. Jednakże użycie wyrazu „rozpatrywaniem” wska-
zuje, że ustawodawcy chodziło nie tylko o kwestie merytoryczne, czyli samo rozpatrzenie zastrzeżeń, ale 
także inne, związane z merytorycznymi, jak np. formalne umocowanie przedstawicieli kontrolowanej jednostki 
do udziału w posiedzeniu zespołu orzekającego. W razie wątpliwości zespół orzekający może na podstawie 
tego przepisu zażądać od przedstawicieli kontrolowanej jednostki przedłożenia pisemnego upoważnienia 
do udziału w posiedzeniu zespołu orzekającego, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego itp. 

‒  oddalić zastrzeżenie, jeżeli nie podziela 
ani zarzutów co do wskazanej w zastrze-
żeniu treści wystąpienia pokontrolnego, 
ani dotyczących argumentów w sprawie 
kierunku zmiany.

Jak widać, problem ewentualnej zmia-
ny „na niekorzyść” powstaje w przypad-
ku uwzględnienia zastrzeżenia w części. 
Zespół orzekający przyznaje wówczas, że 
wskazana w zastrzeżeniu treść wystąpie-
nia pokontrolnego wymaga modyfikacji, 
ale nie w zakresie lub w sposób zgodny 
z wnioskiem kierownika jednostki kontro-
lowanej, jeżeli sformułował go w zastrze-
żeniu. Ryzyko dla kierownika jednostki 
kontrolowanej jest tego rodzaju, że wpro-
wadzona przez zespół orzekający zmiana 
może być przez niego niepożądana, i że 
gdyby o niej wiedział przed zgłoszeniem 
zastrzeżeń, nie zgłosiłby ich.

Niezbędne jest w tej sytuacji zdefinio-
wanie pojęcia „niekorzyść”. Skoro przed-
miotem uchwały komisji rozstrzygającej 
nie są prawa i obowiązki jednostki kontro-
lowanej, to co ma być punktem odniesie-
nia dla stwierdzenia owej „niekorzyści”? 
W grę wchodzą niewątpliwie te elementy 
wystąpienia pokontrolnego, które zawie-
rają opis wyników kontroli: stan faktycz-
ny, w tym stwierdzone nieprawidłowości, 
oceny, uwagi lub wnioski pokontrolne.

Jeżeli chodzi o opis stanu faktycznego, to 
jakakolwiek jego zmiana musi być oceniana 



26 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Dariusz Kowalski

w świetle zasady prawdy materialnej, a nie 
w kategoriach „na korzyść” albo „na nieko-
rzyść”. Jak wskazał Sąd Najwyższy, wątpli-
we jest, czy same ustalenia faktyczne można 
w ogóle klasyfikować według kryterium 
„na korzyść”, „na niekorzyść”. Korzystne 
lub niekorzystne z punktu widzenia inte-
resów oskarżonego (odwołującego się) są 
bowiem nie same ustalenia faktyczne, ale 
prawne konsekwencje, o których orzeczono 
w ich wyniku59. Dlatego w procesie kar-
nym zakaz reformationis in peius rozcią-
ga się na ustalenia faktyczne tylko wtedy, 
jeżeli ich zmiana spowoduje lub mogłaby 
spowodować pogorszenie sytuacji prawnej 
oskarżonego60. Powyższa reguła nie może 
mieć jednak zastosowania w postępowaniu 
przed komisją rozstrzygającą. Po pierw-
sze, jak już wcześniej stwierdzono, wynik 
postępowania kontrolnego nie kształtuje 
praw i obowiązków kontrolowanej jednost-
ki. Po drugie, jeżeli chodzi o same ustalenia 
kontroli, to – nawiązując do przywołane-
go wyżej poglądu Sądu Najwyższego – nie 
sposób zasadnie twierdzić, że zmiana przez 
zespół orzekający ustalenia niezgodnego ze 

59 Uchwała SN 7 sędziów z 23.3.2011, I KZP 28/10 (LEX nr 738229).
60 J. Grajewski, S. Steinborn: Komentarz�aktualizowany�…,�op. cit., teza 4.
61 Contra�facta�non�valent�argumenta (W obliczu faktów bezsilne są [wszelkie] argumenty). 
62 R. Padrak: Postępowanie�kontrolne�NIK …, op. cit., s. 60-61; W. Robaczyński [w]: Komentarz�do�ustawy�

o�Najwyższej�Izbie�kontroli …, op. cit., s. 73. 
63 <http://doroszewski.pwn.pl/haslo/prawidło>; Słownik�języka�polskiego pod red. M. Szymczaka; PWN, 

Warszawa 1988, t. II. s. 911. 
64 Nieprawidłowość to „fakt, zjawisko pozbawione prawidłowości, niezgodne z regułą, nieregularne; niepo-

prawność, nieregularność (http://doroszewski.pwn.pl/haslo/nieprawidłowość); przymiotnik nieprawidłowy 
oznacza: „nie taki jaki powinien być, niezgodny z ustalonymi normami, prawidłami” (Słownik�języka�polskiego 
pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1988, t. II. s. 351). 

65 Oczywiście należy zastrzec, że nie w każdej kontroli wszystkie cztery kryteria będą miały zastosowanie 
(zob. art. 2 ust. 1-3 i 5 w zw. z art. 5 ust. 1-3 ustawy o NIK). 

66 Z. Doda: Węzłowe�problemy�…, op. cit., s. 14-16 (pkt III.). 
67 Art. 203 ust. 1 Konstytucji RP: „Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji rzą-

dowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek or-
ganizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności”.

stanem rzeczywistym na ustalenie z nim 
zgodne stanowi orzeczenie „na niekorzyść” 
kontrolowanej jednostki61. Stanowi ona re-
alizację zasady prawdy materialnej, która 
jest naczelną w postępowaniu kontrolnym, 
„królową zasad”62. Po trzecie, nieprawidło-
wość to, jak nazwa wskazuje, stan odbie-
gający od prawidła63, czyli reguły, normy, 
przepisu, wzorca64. 

W toku postępowania kontrolnego ewen-
tualne nieprawidłowości są stwierdzane 
w wyniku porównania stanu wymagane-
go lub pożądanego, wyznaczonego przez 
prawo, reguły gospodarności, rzetelności 
lub celowości, ze stanem rzeczywistym65. 
Dokonanie takiego porównania jest isto-
tą kontroli. Wynikiem porównania jest 
ocena o zgodności lub niezgodności usta-
lonego stanu faktycznego z wzorcem66. 
Jeżeli wynik porównania pokazuje odstęp-
stwo od wzorca, to taki stan faktyczny 
stanowi nieprawidłowość. Stwierdzenie 
nieprawidłowości nie jest arbitralne al-
bowiem jego podstawę stanowią obiek-
tywne kryteria mające „zakotwiczenie” 
w Konstytucji RP67. Poprawnie dokonane 
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ustalenia stwierdzające nieprawidłowości 
pozostają faktami, z tym, że są to fakty 
sklasyfikowane (uporządkowane) według 
kryteriów określonych w Konstytucji 
i w ustawie o NIK68.

Poniższe przykłady ułatwią zrozumienie 
argumentu drugiego i trzeciego.

Pierwszy przykład. Jednostka kontro-
lowana, należąca do sektora finansów pu-
blicznych, nabyła środek trwały o wartości 
wyższej od wyrażonej w złotych równo-
wartości 30 tys. euro bez przeprowadze-
nia postępowania o zamówienie publicz-
ne. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 
pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych69, ustawę stosuje 
się do udzielania zamówień publicznych 
przez jednostki sektora finansów publicz-
nych w rozumieniu przepisów o finansach 
publicznych, których wartość przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość 30 tys. 
euro . Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finan-
sach publicznych70 stanowi w art. 44 ust. 4, 
że jednostki sektora finansów publicznych 
zawierają umowy, których przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowla-
ne, na zasadach określonych w przepisach 

68 Opisane w wystąpieniu pokontrolnym fakty można w konsekwencji podzielić na zgodne z wzorcem oraz z nim 
niezgodne. W praktyce ważne jest zwracanie uwagi na to, żeby w wystąpieniu pokontrolnym nie znalazły 
się także fakty „poza wzorcem”, tj. niedające się sklasyfikować przy użyciu żadnego z kryteriów mających 
zastosowanie w danej kontroli. Podczas każdej kontroli należy stale pamiętać o tym, według których kryte-
riów przeprowadzana jest kontrola i prowadzić postępowanie „pod kątem” tylko tych kryteriów (zob. art. 5 
ustawy o NIK). Oznacza to, że kontrolując np. państwową jednostkę budżetową kontrolę można prowadzić 
tylko według czterech kryteriów, ale w wypadku samorządowej jednostki budżetowej już tylko trzech (z wy-
jątkiem celowości), a w wypadku prywatnego przedsiębiorcy tylko dwóch (legalność i gospodarność). Prze-
strzeganie tej prostej reguły pozwoli uniknąć zarzutu ze strony kontrolowanej jednostki naruszenia przez 
jednostkę kontrolną ustawy o NIK, polegającego na prowadzeniu kontroli według kryterium nieznanego 
Konstytucji ani ustawie, tj. poza czterema kryteriami określonymi w art. 203 ust. 1 Konstytucji RP i w 5 ust. 1 
ustawy o NIK albo według kryterium, które – ze względu na podmiot kontrolowany – nie ma zastosowania 
(zob. w tej sprawie: J. Jagielski: Kryterium�legalności…, op. cit., s. 16 i przypis nr 9). 

69 Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm.
70 Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.

o zamówieniach publicznych, o ile odrębne 
przepisy nie stanowią inaczej. Porównanie 
ustalonego stanu faktycznego z wzorcem 
pokazuje odstępstwo od stanu wymaga-
nego przez prawo. Jeżeli odrębne przepisy 
w tym wypadku nie miały zastosowania, 
nieprawidłowość jest niewątpliwa.

Drugi przykład. Państwowa osoba praw-
na nabyła grunt leśny, który ze względu na 
jej cele statutowe był nieprzydatny w pro-
wadzonej działalności. Funkcję wzorca 
pełnią w tym wypadku: akt założyciel-
ski kontrolowanej jednostki, określający 
jej zadania i cele działalności, oraz zasada 
prawidłowej gospodarki, zgodnie z którą 
wydatki powinny być dokonywane w spo-
sób oszczędny, wydajny i celowy. Nabycie 
gruntu leśnego było w tym wypadku nie-
legalne, niecelowe i niegospodarne.

Trzeci przykład. W postępowaniu o za-
mówienie publiczne na roboty budowla-
ne jednostka kontrolowana (jednostka sa-
morządu terytorialnego) nie przewidziała 
w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia możliwości zmiany umowy zawar-
tej z wykonawcą. W trakcie jego realizacji 
okazało się, że ze względu na niesprzyjające 
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warunki atmosferyczne zamówienie nie 
może być wykonane w umówionym termi-
nie i w tym zakresie konieczna jest zmiana 
zawartej umowy. Podpisano aneks prze-
widujący wydłużenie terminu wykonania 
prac. Wzorcem jest w tym wypadku dzia-
łanie ze starannością wymaganą od osoby 
zawodowo zajmującej się przygotowywa-
niem postępowań o zamówienie publiczne 
i art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień pu-
blicznych, który zakazuje zmian postano-
wień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wy-
boru wykonawcy, chyba że zmiany zostały 
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia w postaci jednoznacznych po-
stanowień umownych, które określają ich 
zakres, w szczególności możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 
i charakter oraz warunki wprowadzenia 
zmian. Naruszenie przywołanego zakazu 
nastąpiło z powodu niedołożenia należytej 
staranności (zaniedbania) na etapie przy-
gotowania postępowania o zamówienie 
publiczne.

71 Nie podzielam stanowiska, zgodnie z którym oceny „ze swej istoty są subiektywne” (R. Padrak – Postępo-
wanie�kontrolne�NIK …, s. 60); dyskusyjny jest także pogląd o „władztwie” (imperium) NIK w wyznaczaniu 
wzorców prawidłowego postępowania (L. Murat: Rzetelność�jako�prawne�i�pozaprawne�kryterium�kontroli�
-�postępowanie�kontrolne, „Kontrola Państwowa” nr 4/2014, s. 70-71, rozdział: „Władztwo�Izby�w�wyzna-
czaniu�standardów�rzetelności”). Na temat obiektywizmu i bezstronności kontroli, jako cech każdej kontroli, 
dotykających samej istoty tej funkcji por.: J. Jagielski: Kontrola�administracji…, op. cit., s. 77-78; por. tak-
że wydane przez INTOSAI: Standardy ISSAI�100,�ISSAI�200,�ISSAI�300,�ISSAI�400: „Kryteria kontroli są 
punktami odniesienia służącymi do oceny przedmiotu kontroli. Każda kontrola powinna mieć kryteria do-
brane odpowiednio do okoliczności jej przeprowadzania. Decydując o wyborze kryteriów, kontroler ocenia, 
czy kryteria te są stosowne i zrozumiałe dla przewidywanych użytkowników, jak również czy są one kom-
pletne, wiarygodne i obiektywne (bezstronne, ogólnie akceptowane i spójne z kryteriami zastosowanymi 
w podobnych kontrolach).” (Wyd. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2016, s. 13, pkt 27.); zob. również: 
Podręcznik�kontrolera�NIK (niepubl.): „Kontrola wykonania budżetu państwa powinna zapewnić osobom 
kierującym daną instytucją, Sejmowi i obywatelom niezależną i obiektywną ocenę sposobu, w jaki dana jed-
nostka kontrolowana i rząd realizuje budżet państwa” (standard B.4. – Rodzaje�i�kryteria�kontroli�Najwyższej� 
Izby�Kontroli, s. 6).

Opisane przykłady stanowią ustalenia 
faktyczne sklasyfikowane według czte-
rech ustawowych kryteriów kontroli. 
Stwierdzone odstępstwa od wzorców 
są niewątpliwe i stanowią nieprawidło-
wości.

Analogiczne uwagi odnoszą się do ocen 
kontrolowanej działalności. Są one wyni-
kiem porównania całości ustaleń faktycz-
nych, w tym stwierdzonych nieprawidło-
wości, z obiektywnymi wzorcami71. Jeżeli 
komisja rozstrzygająca zmieni ustalenia 
mające wpływ na oceny kontrolowanej 
działalności, powinna zmienić również 
oceny. Zobowiązuje ją do tego treść art. 28 
ust. 1 ustawy o NIK.

Jeżeli chodzi o ocenę kontrolowanej 
działalności warto dodatkowo zauwa-
żyć, że ustawa o NIK nie określa jej skali; 
mówi tylko, że kontrolowaną działalność 
należy ocenić i wskazuje kryteria, we-
dług których powinna być formułowana. 
Stosowana przez NIK w praktyce kontrol-
nej skala ocen: pozytywna, pozytywna 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
i negatywna, ustalona została pismem 
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okólnym Prezesa Najwyższej Izby Kon-
troli z 29 marca 2012 r. w sprawie pro-
wadzenia i nadzorowania czynności kon-
trolnych oraz dokumentowania wyni-
ków kontroli rozpoczętych od 2 czerwca 
2012 r.72. 

Twierdzenie zatem, że zmiana oceny 
z pozytywnej na negatywną, czy na pozy-
tywną mimo stwierdzonych nieprawidło-
wości, ewentualnie z pozytywnej mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości na ne-
gatywną, stanowi zmianę „na niekorzyść” 
kontrolowanej jednostki w żaden sposób 
nie da się wywieść z ustawy o NIK, ani 
z przywołanego wcześniej zarządzenia 
Nr 9/2012 Prezesa NIK73. Co więcej, we 
wspomnianym piśmie okólnym przewi-
dziana została jeszcze jedna ocena: opi-
sowa, która formułowana jest wtedy, gdy 
ocena według 3-stopniowej skali byłaby 
nadmiernie utrudniona albo nie dawała-
by prawdziwego obrazu funkcjonowania 
kontrolowanej działalności w zakresie 
objętym kontrolą74. Ocena ta formuło-
wana jest wprawdzie na podstawie tych 
samych kryteriów, określonych w art. 5 
ustawy o NIK, ale mimo wszystko ma 
inny charakter (nie mieści się w 3-stop-
niowej skali). W sytuacji zatem zmia-
ny oceny pozytywnej na opisową, czy 
opisowej na negatywną albo pozytywną 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

72 Pismo okólne (niepublikowane), s. 7 i 9. 
73 Przypis nr 52.
74 Pismo okólne, s. 8 i 9-10. 
75 Verba�legis: „Kontroler przygotowuje wystąpienie pokontrolne, które zawiera: (…) uwagi i wnioski w sprawie 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.” 
76 W. Robaczyński: Wybrane�zagadnienia�postępowania�dowodowego�NIK, „Kontrola Państwowa”, nr 6/2013, 

s. 12; E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Rozpatrywanie�zastrzeżeń�w�praktyce�…., op. cit., s. 28. W omawianym 
kontekście pomijam oczywiste omyłki pisarskie i błędy rachunkowe (art. 35c ustawy o NIK). 

nie wiadomo na podstawie jakich kryte-
riów można by było stwierdzić, czy jest 
to zmiana „na niekorzyść” kontrolowa-
nej jednostki.

W wypadku uwag lub wniosków po-
kontrolnych w sprawie usunięcia stwier-
dzonych nieprawidłowości argumenty 
w kwestii ich modyfikacji są analogiczne 
do tych, które odnoszą się do modyfika-
cji elementów wystąpienia pokontrolnego 
opisanych wcześniej. Ustawa o NIK nie 
pozostawia wyboru w sytuacji stwierdze-
nia nieprawidłowości: zgodnie z art. 53 
ust. 1 pkt 5, jeżeli nieprawidłowość nadal 
jest aktualna i możliwe jest jej usunięcie, 
NIK ma obowiązek sformułować uwagę 
lub wniosek pokontrolny75.

Wcześniej wspomniano o jednym wyjąt-
ku od zasady związania komisji rozstrzyga-
jącej zastrzeżeniem. Otóż korygując wy-
stąpienie pokontrolne zespół orzekający 
komisji rozstrzygającej powinien mieć na 
uwadze jego całość. Dlatego korekty po-
winny objąć nie tylko treści wystąpienia 
pokontrolnego, do których kierownik jed-
nostki kontrolowanej zgłosił zastrzeżenia, 
ale także inne, logicznie i treściowo z nim 
powiązane. Mimo zatem niekwestionowa-
nia tych ustaleń w zastrzeżeniu, podlegają 
one stosownym zmianom, jeżeli wymaga 
tego spójność wystąpienia pokontrolnego 
jako całości76.
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Wyjątkowy charakter 
„kierunkowych” rozstrzygnięć komisji
Niezwiązanie zakresem orzekania na nie-
korzyść odwołującego się nie oznacza, że 
komisja rozstrzygająca może korygować 
wystąpienie pokontrolne dowolnie, według 
własnego uznania. Wykonując przypisaną 
jej weryfikacyjno-kontrolną funkcję, ko-
misja rozstrzygająca musi opierać się na 
zebranych dowodach. Zgodnie z przywoły-
wanym wielokrotnie art. 28 ust. 1 ustawy 
o NIK jednym z trzech celów postępowania 
kontrolnego jest rzetelne udokumento-
wanie ustalonego stanu faktycznego, tzn. 
poparcie go stosownymi, wystarczającymi, 
racjonalnymi i wiarygodnymi dowodami77. 
Jeżeli zespół orzekający nie dysponuje do-
wodami pozwalającymi wyjaśnić wszystkie 
wątpliwości związane z rozpatrywanymi 
zastrzeżeniami, to znaczy, że dotarł do 
granicy, której nie wolno mu przekroczyć 
(nec plus ultra78), stanowiącej odpowied-
nik zakazu reformationis in peius w innych 
postępowaniach. Zespół orzekający może 
zatem zmienić wystąpienie pokontrolne 
tylko wtedy, gdy zmiana jest oparta na sto-
sownych, rzetelnych, racjonalnych i wia-
rygodnych dowodach79.

Należy jednocześnie podkreślić, że 
wprowadzenie przez zespół orzekający do 
wystąpienia pokontrolnego zmian „kierun-
kowych”, tj. takich, których następstwem 

77 Czasownik „udokumentować” znaczy: „poprzeć coś dokumentami, dowodami, faktami, czynami, uzasadnić, 
stwierdzić coś na podstawie dokumentów lub ustalonych, stwierdzonych faktów, udowodnić” http://sjp.
pwn.pl/doroszewski/udokumentować.

78 „Ani kroku dalej”. 
79 „Należy uzyskać rzetelne, stosowne i racjonalne dowody kontroli na poparcie opinii i wniosków kontrolera 

dotyczących instytucji, programu działalności czy funkcji, które były przedmiotem kontroli” (standardy 
INTOSAI, s. 57, pkt 152). 

80 Zob. także: argumentacja w następnym rozdziale tego artykułu, dotycząca zasady sprawności postępowania 
kontrolnego (wraz z przypisem nr 86).

jest radykalna modyfikacja treści wystą-
pienia pokontrolnego (w tym także „na 
korzyść” jednostki kontrolowanej), będzie 
sytuacją wyjątkową. Po pierwsze, ryzyko 
popełnienia błędu w takich wypadkach 
jest mimo wszystko stosunkowo wysokie. 
Po drugie, wobec ograniczonej inicjaty-
wy dowodowej wyjaśnienie przez komi-
sję rozstrzygającą wszystkich wątpliwości 
związanych ze zgłoszonymi zastrzeżeniami 
może okazać się niemożliwe. Po trzecie, 
prowadzone przez komisję rozstrzygającą 
postępowanie dowodowe ma charakter 
wyłącznie uzupełniający. Zadaniem komi-
sji rozstrzygającej, przypisanym jej przez 
ustawodawcę, jest zweryfikowanie wystą-
pienia pokontrolnego w zakresie objętym 
zastrzeżeniami, a nie zbieranie dowodów 
i ustalanie stanu faktycznego80.

Zmiana wystąpienia w świetle 
zasad skargowości  
i ograniczonej kontradyktoryjności
Przeciwko orzekaniu przez komisję roz-
strzygającą „poza żądaniem” podnoszone 
są dwa argumenty. Zgodnie z pierwszym, 
zmiana wystąpienia pokontrolnego przez 
zespół orzekający może naruszać wynikające 
z art. 54 ust. 1 ustawy o NIK prawo kierow-
nika jednostki kontrolowanej do zgłoszenia 
zastrzeżeń do zmienionych ustaleń, ocen, 
uwag lub wniosków pokontrolnych. Według 
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drugiego taka zmiana może również naru-
szać zasadę kontradyktoryjności postępowa-
nia przed komisją rozstrzygającą, ponieważ 
uniemożliwia kierownikowi jednostki kon-
trolowanej odniesienie się do nowych treści 
wystąpienia pokontrolnego wprowadzonych 
przez komisję rozstrzygającą, co z punktu 
widzenia zasady prawdy materialnej może 
mieć negatywne konsekwencje81.

Argument dotyczący pierwszej kwestii 
wymierzony jest w rzeczywistości prze-
ciwko każdemu orzeczeniu zmieniającemu 
wystąpienie pokontrolne, bez względu na 
jego „kierunek”. Każde bowiem orzecze-
nie korygujące wystąpienie pokontrolne, 
jeżeli kierownik jednostki kontrolowanej 
nie sprecyzował zakresu i sposobu jego 
zmiany, jak i wtedy gdy to zrobił, ale ko-
rekta nieznacznie choćby odbiega od żą-
dania zawartego w zastrzeżeniu, zawiera 
element nowości, co w praktyce komisji 
rozstrzygającej jest stosunkowo częste82. 
Zgodnie z rozpatrywanym argumentem 
takie orzeczenie narusza prawo kierownika 

81 R. Padrak: Postępowanie�kontrolne�NIK …, op. cit., s. 229 (w tym kontekście autor proponuje użyć wyrażenia 
„zasada prawa do wysłuchania” zamiast – „zasada kontradyktoryjności”); E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: 
Rozpatrywanie�zastrzeżeń�…, op. cit., s. 28-29. 

82 Jest tak dlatego, że kierownicy jednostek kontrolowanych stosunkowo rzadko określają w zastrzeżeniach 
treść oczekiwanych przez nich zmian w wystąpieniu pokontrolnym (ustawa o NIK nie stawia takiego wymo-
gu), najczęściej w zastrzeżeniach nie ma jakichkolwiek wniosków w tym przedmiocie albo co najwyżej znaj-
duje się wniosek ogólnikowy – o uwzględnienie zastrzeżeń i wprowadzenie do wystąpienia pokontrolnego 
„stosownych zmian”.

83 Kontradyktoryjność, we właściwym tego słowa znaczeniu, jest cechą postępowania sądowego. W jednym 
z wyroków, dotyczącym postępowania cywilnego, Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, że kontradyktoryjność 
postępowania oznacza, „że równouprawnione strony toczą spór przed bezstronnym sądem, którego werdyk-
towi obowiązane są się podporządkować. Z zasady sporności wynika wymóg, by obie strony miały zagwaran-
towaną jednakową możliwość obrony ich praw i interesów. Sprawa powinna być rozstrzygnięta przez sąd po 
przeprowadzeniu rozprawy i wysłuchaniu obu stron, które powinny mieć zapewnione prawo do wypowiedze-
nia się o faktach wysuwanych przez stronę przeciwną i dowodach przez nią powoływanych, w szczególności 
przez zgłaszanie żądań i wniosków, przedstawianie twierdzeń i dowodów oraz korzystanie ze środków za-
skarżenia” (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15.4.2009, SK 28/08, pkt. 4.2.; LEX nr 489768). Określanie 
postępowania kontrolnego jako kontradyktoryjnego, bez dodatkowego wyjaśnienia, jest w związku z tym 
mylące, podobnie jak mylące jest nazwanie „dwuinstancyjnym” dwuetapowego procesu opracowywania wy-
ników kontroli (zob. przypis nr 42). Można co najwyżej mówić o kontradyktoryjności ograniczonej, niezupeł-

jednostki kontrolowanej do zgłoszenia za-
strzeżeń. Na gruncie ustawy o NIK nie 
sposób się z tym argumentem zgodzić. 
Przeciwko jego przyjęciu przemawia prze-
pis art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, z które-
go jasno wynika, że kierownik jednostki 
kontrolowanej może zgłosić zastrzeżenia 
tylko jeden raz. Przepis ten stwierdza bo-
wiem, że do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego uchwałą zespołu orzekającego 
kierownikowi jednostki kontrolowanej nie 
przysługuje prawo do zgłoszenia zastrze-
żeń. Odmienne rozumienie tego prawa 
prowadziłoby do zanegowania dopuszczal-
ności dokonywania jakichkolwiek korekt 
w wystąpieniu pokontrolnym (także „na 
korzyść”), z wyjątkiem takich, które były-
by w pełni zgodne z żądaniem kierownika 
jednostki kontrolowanej.

Jeżeli chodzi o drugi argument, to należy 
zauważyć, że w postępowaniu kontrolnym 
oprócz zasady ograniczonej kontradykto-
ryjności83, która w postępowaniu w spra-
wie zastrzeżeń pełni ważną funkcję, gdyż 



32 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Dariusz Kowalski

wspiera realizację zasady prawdy mate-
rialnej, obowiązuje również zasada spraw-
nego postępowania84. W praktyce zasady 
te ze sobą konkurują i nie zawsze możli-
we jest zapewnienie pełnej ich realizacji 
w postępowaniu przed komisją rozstrzy-
gającą. Żeby jednocześnie uczynić zadość 
zasadzie prawdy obiektywnej i służebnej 
wobec niej zasadzie ograniczonej kontra-
dyktoryjności komisja rozstrzygająca mu-
siałaby w omawianej sytuacji albo prze-
prowadzić pełne postępowanie dowodowe 
w zakresie objętym zastrzeżeniami, albo 
„skasować” kwestionowane w zastrzeże-
niach treści wystąpienia pokontrolnego 
zlecając jednocześnie jednostce kontrolnej 
ponowne przeprowadzenie postępowania 
w tej części lub jego uzupełnienie. Komisja 
rozstrzygająca nie ma jednakże takich kom-
petencji, może jedynie przeprowadzić uzu-
pełniający dowód z dokumentów (art. 61a 
ust. 4)85. Nieprzyznanie komisji rozstrzy-
gającej kompetencji w tym zakresie jest 
wymowne: świadczy o tym, że ustawo-
dawca dał pierwszeństwo zasadzie spraw-
nego postępowania. Jest to zrozumiałe, 

nej, „kadłubowej” i tylko na etapie postępowania przed komisją rozstrzygającą (zob. J. Jagielski: Kontrola�
administracji…, op. cit., s. 138, nb 318). Przejawem tej ograniczonej kontradyktoryjności jest prawo kie-
rownika jednostki kontrolowanej do kwestionowania wystąpienia pokontrolnego i udział (osobiście lub przez 
przedstawicieli) w posiedzeniu zespołu orzekającego z prawem do wypowiadania się co do twierdzeń strony 
przeciwnej, tj. jednostki kontrolnej, ale bez prawa do składania wniosków dowodowych. Inicjatywa dowodo-
wa (znacznie ograniczona) w postępowaniu w sprawie zastrzeżeń należy do zespołu orzekającego (art. 61a 
ust. 4 ustawy o NIK). To, że w praktyce kierownicy jednostek kontrolowanych często załączają dowody do 
zastrzeżeń, jest bez znaczenia; liczy się to, że ustawa o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej takiego 
prawa nie przyznaje (w kwestii kontradyktoryjności w postępowaniu kontrolnym zob. R. Padrak: Zasada�
kontradyktoryjności�w�postępowaniu�kontrolnym, „Kontrola Państwowa”, nr 2/2001, s. 10-19). 

84 Art. 33 ust. 2 ustawy o NIK; zob. też: J. Jagielski: Kontrola�administracji…, op. cit., s. 134.
85 W sprawie ograniczonej inicjatywy dowodowej komisji rozstrzygającej zob. W. Robaczyński: Wybrane�

zagadnienia�postępowania�dowodowego�NIK…,�op. cit., s. 11, 12-13, 22. 
86 Jednym z motywów nowelizacji ustawy o NIK była konieczność usprawnienia postępowania kontrolnego,  

m.in. przez skrócenie czasu trwania postępowania w sprawie zastrzeżeń (Druk Sejmowy nr 1349/VI, s. 2 
pkt 2.2., s. 4-6 pkt 3., s. 9 pkt 10. uzasadnienia projektu ustawy – o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli). 

87 Zob. przywołana w przypisie nr 59 uchwała SN 7 sędziów z 23.3.2011. 

jeżeli zważyć, że organy, na których zle-
cenie (Sejm lub jego organy) lub wniosek 
(Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów) 
NIK przeprowadza kontrole oczekują, 
że informację o ich wynikach otrzymają 
„w rozsądnym terminie”. Informacja o wy-
nikach kontroli, która trwałaby zbyt długo 
w stosunku do rozsądnych oczekiwań mo-
głaby się okazać nieaktualna, a w efekcie 
bezużyteczna dla jej adresatów86.

Dlatego ustawodawca przyjął rozwiąza-
nie kompromisowe, pozwalające osiągnąć 
względną równowagę między konkurują-
cymi zasadami postępowania kontrolne-
go, ale powodujące ryzyko niemożności 
urzeczywistnienia w pełni zasady prawdy 
materialnej87.

Instytucja zastrzeżeń 
a efektywność kontroli
Naiwnością byłoby sądzić, że przedstawio-
ne wyżej argumenty, przy braku ustawowej 
gwarancji ograniczającej prawo komisji roz-
strzygającej do wprowadzania w wystąpie-
niu pokontrolnym zmian „na niekorzyść” 
kontrolowanej jednostki, przekonałyby ich 
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kierowników do korzystania z przysługu-
jącego im prawa do zgłoszenia zastrzeżeń. 
Doświadczenie życiowe i zdrowy rozsądek 
podpowiadają, że wiedza o tym, iż zgłosze-
nie zastrzeżeń może spowodować zmiany 
w wystąpieniu pokontrolnym, które w ich 
ocenie będą dla jednostki kontrolowanej 
(lub dla nich osobiście) niekorzystne, 
utwierdziłaby ich w przekonaniu, żeby 
zastrzeżeń nie zgłaszać.

Z punktu widzenia celów kontroli i nie-
zależnie od jej skali byłoby to zjawisko 
niepożądane, ponieważ znacznie osłabi-
łoby funkcjonalność bardzo ważnego dla 
ostatecznych wyników kontroli procesu 
„zewnętrznej”88 weryfikacji wystąpienia 
pokontrolnego.

Problem ten wykracza poza sferę postę-
powania w sprawie zastrzeżeń, dotyczy 
całej kontroli i nie występuje wyłącznie 
w NIK; ma on wymiar uniwersalny i – jak 
wynika ze standardów kontroli INTOSAI 
– postrzegany jest jako istotne zagrożenie 
dla efektywności kontroli. Dlatego, w celu 
jego zneutralizowania, w międzynarodo-
wych standardach kontroli sformułowano 
szereg rekomendacji dla najwyższych or-
ganów kontroli89. Zgodnie ze standardami 
INTOSAI najwyższy organ kontroli, po-
zostając niezależny od jednostek kontro-
lowanych, powinien jednocześnie utrzy-
mywać z nimi skuteczną i właściwą komu-
nikację podczas całego procesu kontroli. 

88 Zob. przypis nr 42. 
89 Standardy kontroli NIK opracowano z uwzględnieniem także standardów kontroli INTOSAI (Podręcznik�

kontrolera. A.2. Standardy�Kontroli�Najwyższej�Izby�Kontroli, s. 4).
90 ISSAI�300 (s. 86, pkt 29.).
91 Standardy�i�wytyczne�kontroli�wykonania�zadań�na�podstawie�standardów�kontroli�INTOSAI�i�praktyki�ISSAI�

3000 (Wyd. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2009, s. 111). 
92 ISSAI�300 (s. 23, pkt 51) oraz ISSAI�300 (s. 95, pkt 39).

Nawiązanie przyjaznych kontaktów sprzyja 
swobodnemu uzyskiwaniu informacji od 
jednostki kontrolowanej i w prowadze-
niu dyskusji w atmosferze wzajemnego 
szacunku i zrozumienia90. Według stan-
dardów dotyczących kontroli wykonania 
zadań rozwijanie dobrych i stosownych re-
lacji zewnętrznych jest często kluczowym 
czynnikiem przeprowadzania wydajnych 
i skutecznych kontroli programów publicz-
nych. Kontrola przebiega sprawniej i przy-
nosi lepsze wyniki, kiedy zespół kontrolny 
może liczyć na dobry kontakt i wzbudza 
zaufanie, zachowując w pełni profesjonalne 
podejście przez cały czas trwania kontroli91.

Standardy dużą wagę przywiązują do 
sposobu prezentacji wyników kontroli 
w sprawozdaniu końcowym. W tej spra-
wie zalecają, by przedstawiać je w spra-
wozdaniu końcowym w odpowiedni spo-
sób: jego treść powinna być zrozumiała 
i niedwuznaczna, pozbawiona niejasności 
i zawierać jedynie informacje, na popar-
cie których zebrano uzasadnione i istot-
ne dowody, jak również być obiektywna, 
sprawiedliwa i konstruktywna92.

Generalnie ze standardów płynie wnio-
sek, że środkiem prowadzącym do zneu-
tralizowania problemu, o którym była 
mowa wyżej, jest nawiązanie dobrych 
relacji z kontrolowaną jednostką i zdoby-
cie jej zaufania, jest to warunek sine qua 
non efektywnej kontroli.
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Zasady przekonywania 
i pogłębiania zaufania
W postępowaniu w sprawie zastrzeżeń 
komisja rozstrzygająca nie ma możliwo-
ści współpracy z jednostką kontrolowa-
ną w znaczeniu przyjętym w standardach 
INTOSAI. Ma jednak możliwość, z któ-
rej na miarę swoich możliwości stara się 
korzystać, odpowiedniego realizowania 
w postępowaniu w sprawie zastrzeżeń 
i przez swoje orzecznictwo zasad prze-
konywania oraz pogłębiania zaufania do 
najwyższego organu kontroli wśród kon-
trolowanych jednostek93. W tym dąże-
niu napotyka jednakże niejednokrotnie 
na trudność, której źródłem są przepisy 
ustawy o NIK dotyczące objęcia tajemnicą 
kontrolerską programu kontroli i tematyki 
kontroli, tj. dokumentów, według których 
przeprowadzana jest kontrola. Komisja 
rozstrzygająca jest związana treścią tych 
dokumentów na mocy art. 28a ust. 1 i 2 
ustawy o NIK. Programy kontroli zawierają 
m.in. cel kontroli, uzasadnienie jej podję-
cia, metodykę oraz zasady formułowania 
ocen (ogólnych i cząstkowych)94. W wy-
padku, gdy rozstrzygnięcie konkretnego 
zastrzeżenia opiera się na zasadach formu-
łowania ocen określonych w programie lub 
w tematyce kontroli, zespół orzekający 
ma znaczne trudności z uzasadnieniem 

93 Por. art. 8 i 11 k.p.a.
94 § 8 pkt. 2-8 i § 11 ust. 5 pkt. 2-5 przywołanego wcześniej zarządzenia nr 9/2012 Prezesa NIK (przypis nr 52). 
95 Standard ISSAI�300 zaleca, by kontrolerzy informowali jednostki kontrolowane o kluczowych aspektach 

kontroli, w tym o celu kontroli, pytaniach kontrolnych i przedmiocie kontroli (s. 86, pkt 29.); por. także:� 
ISSAI�3000, pkt 5.2., s. 69 („Sprawozdanie z kontroli powinno być wiarygodne i przedstawiać cele, zakres, 
zastosowaną metodologię i wykorzystane źródła, jak również ustalenia, wnioski i zalecenia pokontrolne”). 

96 Raport�z�przeglądu�partnerskiego�Najwyższej�Izby�Kontroli. Grudzień�2012 (raport dostępny jest pod adre-
sem: <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/przeglad-partnerski>); komentarz do rekomendacji w: P. Banaś: 
Przegląd�partnerski�w�NIK�w�2012�roku, „Kontrola Państwowa” nr 3/2013, s. 21-30. 

97 Raport�z�przeglądu…, op. cit., s. 22-23 (rekomendacja # 6 w sprawie wzmocnienia dialogu z kontrolowanymi).

swojego orzeczenia. Nie może się w nim 
powołać wprost na program lub tematykę 
kontroli, nie naruszając tajemnicy kontro-
lerskiej. W konsekwencji możliwość prze-
konywania co do racji uzasadniających dane 
rozstrzygnięcie jest upośledzona, a kierow-
nik jednostki kontrolowanej może odebrać 
samo orzeczenie jako arbitralne95.

Jeżeli chodzi o spojrzenie na problem 
współpracy z jednostką kontrolowaną 
w postępowaniu kontrolnym Najwyższej 
Izby Kontroli z szerszej perspektywy, to 
cenne spostrzeżenia i rekomendacje w tej 
kwestii zawiera przeprowadzony w 2012 r. 
przegląd partnerski NIK96.

W ocenie członków zespołu przeglą-
dowego następstwem nowelizacji usta-
wy o NIK z 22 stycznia 2010 r. powinien 
być m.in. wzrost znaczenia dobrego, nie-
formalnego kontaktu z kontrolowanymi. 
Przedstawianie wyników kontroli na póź-
nym etapie zwiększa w ich ocenie ryzyko 
błędów i poważnych nieporozumień, jeżeli 
komunikacja przez cały czas trwania kon-
troli nie była dobra. Zespół przeglądowy 
zasugerował też NIK wzmocnienie dialogu 
i współpracy z kontrolowanymi w ujęciu 
całościowym. Izba mogłaby poprosić kon-
trolowanych o ogólną ocenę współpracy 
i w ten sposób uzyskać informację zwrot-
ną, jak odbierana jest praca NIK97. Zespół 
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przeglądowy zwrócił ponadto uwagę, że 
w wystąpieniach pokontrolnych Izby bar-
dzo rzadko pisze o pozytywnych ustale-
niach, podkreślając głównie negatywne98.

Wnioski
W postępowaniu w sprawie zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego zakaz reforma-
tionis in peius nie ma zastosowania, ponie-
waż nie został on w ustawie o NIK expres-
sis verbis wyrażony. Wywodzenie jego 
obowiązywania w drodze wnioskowania 
z analogii nie jest dopuszczalne albowiem 
warunek jej stosowania, polegający na ist-
nieniu rzeczywistej luki w prawie, nie jest 
w tym wypadku spełniony. Ustawodawca 
nie wprowadził zakazu orzekania na nieko-
rzyść odwołującego się do ustawy o NIK, 
ponieważ celem postępowania kontrol-
nego nie jest rozstrzygnięcie o prawach 
i obowiązkach kontrolowanej jednostki. 
Wyniki tego postępowania prezentowane 
są w aktach o charakterze niewładczym, 
co oznacza, że nie wywierają wpływu na te 
prawa i obowiązki. Postępowanie w spra-
wie zastrzeżeń ma na celu weryfikację wy-
ników kontroli opisanych w wystąpieniu 
pokontrolnym, w tym przede wszystkim: 
ustalonego stanu faktycznego, ocen, uwag 
lub wniosków pokontrolnych, pod kątem 
celów kontroli określonych w art. 28 ust. 1 
ustawy o NIK. Zasadniczym zadaniem 
komisji rozstrzygającej jest zapewnienie 
formalnej i merytorycznej poprawności 

98 Raport�z�przeglądu�partnerskiego…, op. cit., s. 28-29 (rekomendacja # 9 w sprawie zamieszczania 
w wystąpieniach pokontrolnych i informacjach większej liczby przykładów pozytywnych); zob. również: 
ISSAI�3000, s. 70 („Należy unikać prezentacji jednostronnych. Nawet jeżeli kontrola z samej swojej natury 
skupia się na brakach, zaletą sprawozdań z kontroli wykonania zadań jest to, że może się w nich znaleźć 
miejsce zarówno na pozytywne, jak i negatywne ustalenia i oceny”.). 

wystąpienia pokontrolnego w zakresie ob-
jętym zastrzeżeniami. Ma to podstawowe 
znaczenie z punktu widzenia odbiorców 
informacji o wynikach kontroli (organy 
władzy państwowej, obywatele). Dla osią-
gnięcia tego celu komisja rozstrzygająca jest 
uprawniona do zbadania treści wystąpienia 
pokontrolnego, do których zostały zgłoszo-
ne zastrzeżenia, w sposób wszechstronny, 
jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają, 
niezależnie od motywów podniesionych 
w uzasadnieniu zastrzeżeń. W wypadku 
stwierdzenia wadliwości kwestionowa-
nych treści, gdy pozwalają na to dowody 
zebrane w aktach kontroli lub uzyskane 
podczas rozpatrywania zastrzeżeń ‒ komi-
sja powinna dokonać koniecznych korekt 
treści wystąpienia pokontrolnego, w tym 
także treści, do których zastrzeżeń nie 
zgłoszono, jeżeli jest to niezbędne dla za-
chowania spójności dokumentu. Komisja 
rozstrzygająca jest uprawniona do wpro-
wadzenia do wystąpienia pokontrolnego 
również takich korekt, które w przeko-
naniu kontrolowanej jednostki są dla niej 
mniej korzystne w stosunku do wystą-
pienia pokontrolnego, do którego zgłosiła 
zastrzeżenia, i o których wprowadzenie 
w zastrzeżeniach nie wnosiła. Takie po-
stępowanie nie narusza uprawnienia kie-
rownika kontrolowanej jednostki do zgło-
szenia zastrzeżeń, ani zasady ograniczonej 
kontradyktoryjności. Możliwość zmiany 
wystąpienia pokontrolnego, która w ocenie 
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jednostki kontrolowanej będzie niekorzyst-
na, stwarza ryzyko, że kierownicy jedno-
stek kontrolowanych, z obawy przed tego 
rodzaju zmianą, nie będą korzystać z prawa 
do zgłoszenia zastrzeżeń, mimo dyspono-
wania argumentami przemawiającymi za 
wadliwością wystąpienia pokontrolnego 
w części lub nawet w całości. Byłoby to 
zjawisko niekorzystne z punktu widze-
nia celów kontroli, ponieważ wystąpie-
nie pokontrolne może być skorygowane 
tylko w postępowaniu, które wszczyna 
kierownik jednostki kontrolowanej. Żeby 
temu zapobiec, jednostka kontrolna po-
winna od początku kontroli dążyć do na-
wiązania i rozwijania dobrych stosunków 
z jednostką kontrolowaną, ponieważ są one 
kluczowe dla przeprowadzania wydajnej 

i skutecznej kontroli. Dążyć także należy 
do tego, żeby w wystąpieniu pokontrolnym 
nie koncentrować się wyłącznie na opisie 
stwierdzonych nieprawidłowości. W po-
stępowaniu w sprawie zastrzeżeń zespoły 
orzekające starają się w miarę możliwości 
stosować zasady przekonywania oraz po-
głębiania zaufania do Izby wśród kontrolo-
wanych, z tym że ich pełne urzeczywist-
nienie utrudniają przepisy ustawy o NIK 
dotyczące objęcia tajemnicą kontrolerską 
programu i tematyki kontroli.

DARIUSZ KOWALSKI
Departament Prawny
i Orzecznictwa Kontrolnego NIK

Słowa kluczowe: zakaz reformationis in peius, komisja rozstrzygająca, zastrzeżenia do wystą-
pienia pokontrolnego NIK, postępowanie przed komisją, zaskarżone orzeczenie 

Key words: post-audit NIK statement, reformationis in peius ban, ruling committee proceeding, 
criminal proceeding, civil proceeding, administrative proceeding, appealing against an opinion
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Przedmiotem opracowania jest analiza najsurowszego środka nadzorczego 
stosowanego wobec organów wykonawczego i stanowiącego gminy, jakim 
jest ich odwołanie. Autor przedstawia kształt tej instytucji oraz zasadność  
jej wprowadzenia z punktu widzenia silnej legitymacji wspomnianych or-
ganów, mającej źródło w ich bezpośrednim wyborze. W rezultacie prze-
prowadzonej analizy formułuje postulaty de lege lata oraz de lege ferenda.

Odwołanie organów gminy  
a sposób ich wyboru

Postępowanie nadzorcze

MARCIN RULKA

W doktrynie prawa administracyjne-
go wyróżnia się trzy rodzaje środków 
nadzorczych stosowanych wobec orga-
nów samorządowych. Mają one charak-
ter: informacyjno-doradczy; korygujący 
oraz personalny1. Nadzór o charakterze 
personalnym przybiera formę zawiesze-
nia (art. 97 ust. 1 ustawy o samorządzie 

1 B. Dolnicki: Klasyfikacja�środków�nadzoru�nad�samorządem�terytorialnym�w�ustawodawstwie�polskim,  
„Samorząd Terytorialny” nr 6/1997; B. Dolnicki: Ewolucja�nadzoru�nad�samorządem�terytorialnym, „Samo-
rząd Terytorialny” nr 3/2015.

2 Ustawa z 8.3.1990 o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm., dalej u.s.g.
3 Takiego charakteru nie przypisuje się zawieszeniu w czynnościach służbowych, o którym stanowi art. 276 

ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, ze zm.
4 Ustawa o samorządzie gminnym posługuje sie pojęciami „rozwiązanie organu stanowiącego gminy” oraz „od-

wołanie wójta”. W tytule opracowania oraz w jego treści posługuję się bardziej ogólnym pojęciem „odwo-
łanie”. 

5 Dalej – rada gminy.
6 Dalej – wójt.

gminnym2 dotyczący organu stanowiącego 
gminy3) lub też rozwiązania/odwołania4 
(art. 96 ust. 1 u.s.g. dotyczący rozwiązania 
organu stanowiącego gminy5, zaś art. 96 
ust. 2 odwołania organu wykonawcze-
go gminy6) organu gminy. W niniejszym 
opracowaniu skupię się na drugiej z wy-
mienionych form nadzoru o charakterze 
personalnym. Skorzystanie z niej wywo-
łuje najdalej idące skutki, gdyż prowadzi 
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do pozbawiania radnych lub osobę piastu-
jącą funkcję wójta mandatu powierzonego 
im bezpośrednio przez członków wspól-
noty w drodze wyborów bezpośrednich. 
Zdezawuowanie woli wyborców, szcze-
gólnie na poziomie samorządu terytorial-
nego, powinno mieć wyjątkowo silne uza-
sadnienie. Instytucja odwołania organów 
gminy powinna uwzględniać bezpośred-
ni tryb wyboru tych organów. Celem ni-
niejszego opracowania nie jest całościowe 
przedstawienie tej instytucji, a jedynie jej 
analiza z punktu widzenia trybu wyboru 
organów gminy7.

Stan prawny
W 1990 r. przywrócono samorząd teryto-
rialny, choć początkowo tylko na jednym 
szczeblu ‒ gminnym. W gminach powoła-
no dwa organy: stanowiący ‒ radę gminy 
oraz wykonawczy ‒ zarząd. Tylko organ 
stanowiący wybierany był jednak w wy-
borach bezpośrednich, zarząd pochodził 
bowiem od rady gminy (był przez nią wy-
bierany). Środki nadzorcze wobec orga-
nów gminy, prowadzące do zakończenia ich 
działalności, były przedmiotem regulacji 
ustawowej od momentu przywrócenia sa-
morządu terytorialnego. Zgodnie z art. 96 
ust. 1 ówczesnej ustawy regulującej ustrój 
gminy8 Sejm posiadał kompetencję do 

7 Omawiane w niniejszym opracowaniu środki nadzoru stosowane wobec organów gminy, znajdują zastosowa-
nie również wobec organów powiatu oraz województwa, z których jednak tylko organ stanowiący pochodzi 
z wyborów bezpośrednich. 

8 Ustawa z 8.3.1990 o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, ze zm., następnie ustawa o sa-
morządzie gminnym. 

9 K. Borówka: Ewolucja�środków�nadzoru�o�charakterze�personalnym�na�przykładzie�rozwiązania�rady�gminy�
oraz�odwołania�wójta, „Gdańskie Studia Prawnicze”, Tom XXXIV, s. 105.

10 Ustawa z 11.10.1991 o referendum gminnym, t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 84 poz. 386.
11 Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą 

i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1992 nr 84 poz. 426, ze zm.

odwołania rady, wykonywaną na wnio-
sek Prezesa Rady Ministrów w sytuacji 
powtarzającego się naruszenia Konstytucji 
RP lub ustaw. Powiązania organizacyjne 
pomiędzy radą gminy a zarządem sprawi-
ły, że odwołanie organu ustawodawczego 
pociągało za sobą również odwołanie za-
rządu9. Istniała także odrębna procedura 
prowadząca do odwołania zarządu gminy, 
określona w art. 96 ust. 2 (analogiczna do 
tej dotyczącej rady gminy). Podstawowa 
różnica polegała na udziale w niej innych 
organów. Ostateczną decyzję podejmował 
sejmik samorządowy, stanowiący wspólną 
reprezentację wszystkich gmin z danego 
województwa. Należy jednak zauważyć, że 
w wypadku rady istniał jeszcze inny spo-
sób jej odwołania ‒ w drodze referendum 
przez wyborców10. Uchwalona w 1992 r. 
tzw. Mała Konstytucja11 nie regulowała 
kwestii nadzoru nad samorządem teryto-
rialnym, upoważniając ustawodawcę do 
jej unormowania (art. 74).

W 1997 r. uchwalono obowiązującą 
Konstytucję RP, która w art. 164 ust. 2 
przewidziała ustanowienie kolejnych, obok 
gminy, szczebli samorządu terytorialnego. 
Przepisy konstytucyjne, dotyczące środ-
ków nadzoru stosowanych wobec orga-
nów samorządu gminnego oraz mających 
dopiero zostać powołanych samorządu 
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powiatowego i wojewódzkiego, w szcze-
gólności zaś odwołania tych organów, nie 
zostały jednak rozbudowane. Analizując 
problematykę nadzoru nad samorządem 
terytorialnym należy wskazać przede 
wszystkim na art. 171, który w ust. 1 sta-
nowi, że nadzór nad samorządem teryto-
rialnym sprawowany jest z punktu widze-
nia legalności jego działalności, zaś w ust. 2 
wymienia organy, które są do niego upraw-
nione, tj. Prezes Rady Ministrów, woje-
woda oraz regionalna izba obrachunkowa. 
W kolejnym ustępie art. 171 przyznano 
jednak ważne uprawnienie nadzorcze or-
ganowi spoza tego katalogu, a mianowicie 
Sejmowi, który uzyskał kompetencję do 
odwołania organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego w sytuacji ra-
żącego naruszenia Konstytucji lub ustaw.

Konstytucja RP umożliwiła jednak od-
wołanie organu stanowiącego gminy, rów-
nież w innym trybie. Zgodnie z art. 170 
ust. 1 członkowie wspólnoty samorządo-
wej mogą decydować, w drodze referen-
dum, o odwołaniu pochodzącego z wy-
borów bezpośrednich organu samorządu 
terytorialnego. Ponadto w art. 169 ust. 3 
postanowiono, że zasady i tryb odwoły-
wania organów wykonawczych jednostek 
samorządu terytorialnego określa ustawa.

W 1998 r. utworzono drugi (powiat12) 
i trzeci (województwo13) szczebel podziału 
terytorialnego państwa. Struktura orga-
nów tych jednostek oraz stosowane wobec 

12 Ustawa z 5.6.1998 o samorządzie powiatowym, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.
13 Ustawa z 5.6.1998 o samorządzie województwa, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486, ze zm.
14 Ustawa z 20.6.2002 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, tj. Dz.U. z 2010 r. 

nr 176 poz. 1191, utraciła moc z dn. 1.8.2011.
15 Ustawa z 15.9.2000 o referendum lokalnym, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 400., dalej: u.r.l.

nich środki nadzoru o charakterze per-
sonalnym były podobne jak w gminie. 
Sytuacja uległa zmianie w 2002 r., kiedy 
wprowadzono bezpośredni wybór organu 
wykonawczego gminy14. Tym samym od 
kadencji 2002–2006 wójta wybierali, co 
do zasady, wszyscy członkowie wspólnoty 
gminnej. Jednocześnie nastąpiła zmiana 
dotycząca przedmiotu referendum, gdyż 
wprowadzono możliwość zorganizowania 
tej formy demokracji bezpośredniej rów-
nież w sprawie odwołania organu wyko-
nawczego gminy, wcześniej bowiem refe-
rendum mogło być przeprowadzone tylko 
w sprawie odwołania organu stanowiące-
go15. Rozszerzenie zakresu przedmiotowe-
go referendum wynikało ze zmiany trybu 
wyboru wójta, co należy uznać za słuszne 
rozwiązanie. Wyborcy, szczególnie na po-
ziomie lokalnym, powinni bowiem mieć 
możliwość oceny wybranych władz jeszcze 
przed upływem ich kadencji. Stabilność 
organów samorządowych nie jest bowiem 
aż tak istotna, jak w wypadku organów 
ogólnokrajowych. Jednocześnie nastąpiła 
modyfikacja regulacji dotyczącej nadzo-
ru, określonej w art. 96 ust. 2 u.s.g, gdyż 
kompetencję do odwołania wójta ‒ w miej-
sce odwołanych sejmików samorządowych 
‒ powierzono Prezesowi Rady Ministrów, 
który wykonuje ją na wniosek wojewody. 
Przesłanka pozostała taka sama, tj. po-
wtarzające się naruszenia Konstytucji lub 
ustaw. Należy również zauważyć, że przepis 
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art. 171 ust. 3 Konstytucji dotyczący ana-
logicznego środka nadzorczego wobec rady 
gminy stosowanego w sytuacji rażącego 
naruszenia przez ten organ Konstytucji lub 
ustaw, nie został zmieniony.

Istotna jest odpowiedź na pytanie, czy 
upoważnienie do określenia zasad odwoła-
nia organu wykonawczego (art. 169 ust. 3 
Konstytucji) pozostawiało pełną swobodę 
ustawodawcy zwykłemu w ustalaniu prze-
słanek tego odwołania, czy też dotyczyło 
tylko referendum odwoławczego. Należy 
w tym miejscu przytoczyć art. 170 ustawy 
zasadniczej, który stanowi, że członkowie 
wspólnoty samorządowej mogą decydo-
wać o odwołaniu pochodzącego z wyborów 
bezpośrednich organu samorządu teryto-
rialnego. W przepisie tym mowa jest o or-
ganach wybieranych bezpośrednio. Jeśli 
tak, to oznaczałoby, że dotyczy on również 
wójta, ergo art. 169 ust. 3 ‒ zachowując 
ratio legis prawodawcy ‒ musiałby mieć 
szerszy zakres, tym samym dopuszczając 
odwołanie organów stanowiących rów-
nież w innym trybie. Przemawia za tym 
również to, że w momencie uchwalania 
Konstytucji pomimo pozostawienia moż-
liwości wprowadzenia bezpośrednich wy-
borów organu wykonawczego gminy, nie 
było wiadomo, czy zmieni się również tryb 
wyboru organu wykonawczego. Taka nie-
precyzyjna konstrukcja przepisu stwarzała 
możliwość wprowadzenia wobec organu 
wykonawczego środka nadzoru analogicz-
nego jak ten z art. 171 ust. 3 (odwołanie 
organu stanowiącego gminy przez Sejm). 
W związku z tym można przyjąć, że przepis 

16 Ustawa z 26.3.1982 o Trybunale Stanu, t.j. Dz.U. 2016 poz. 2050. 

art. 169 ust. 3, mówiący o określeniu zasad 
i trybu odwołania organu wykonawczego 
w ustawie, stanowi jedyną tego podstawę 
i dopuszcza ustanowienie w tym celu wię-
cej niż jednego postępowania. Przepis ten 
nie wyłącza zatem możliwości przyznania 
Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia 
do odwołania wójta.

W związku z powyższym stwierdzić 
należy, że w świetle przepisów konsty-
tucyjnych organy gminy mogą zostać od-
wołane zarówno przez wyborców w trybie 
referendum lokalnego, jak również przez 
organ sprawujący nadzór, tj. Sejmu albo 
Prezesa Rady Ministrów. Można się jednak 
zastanawiać nad zasadnością kumulacji 
mechanizmów, które prowadzą do odwo-
łania organów pochodzących z wyborów 
bezpośrednich. Rozpatrując powyższą 
kwestię, należy w pierwszej kolejności 
zastanowić się nad celem wprowadzone-
go środka nadzorczego.

Ratio legis odwołania  
organów gminy
Rozważając kwestię przyczyn wprowadze-
nia instytucji stanowiącej przedmiot ni-
niejszego opracowania, należy odwołać się 
do odpowiedzialności przed Trybunałem 
Stanu. Analizowane środki nadzorcze 
można bowiem porównać do kar orzeka-
nych przez Trybunał Stanu wobec osób 
sprawujących najważniejsze stanowiska 
w państwie, w tym pochodzących z wybo-
rów członków organów ustawodawczych 
(m.in. posłowie i senatorowie) oraz orga-
nów wykonawczych (Prezydent RP)16. 
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Kognicją Trybunału Stanu nie są jednak 
objęci członkowie organów jednostek sa-
morządu terytorialnego. Należy zauwa-
żyć, że podstawą wszczęcia postępowa-
nia zarówno przed Trybunałem Stanu, jak 
i Sejmem czy Prezesem Rady Ministrów 
jest naruszenie Konstytucji lub ustaw. 
W wypadku wójta powinny to być naru-
szenia powtarzające się (art. 96 ust. 1 i 2 
u.s.g.), jeśli zaś chodzi o radę gminy mieć 
dodatkowo charakter rażący (art. 171 ust. 3 
Konstytucji RP).

Wyłączenie spod kognicji Trybunału 
Stanu tej grupy osób sprawujących funkcje 
publiczne rodziło konieczność stworzenia 
instytucji, która pozwoli na pozbawienie 
ich mandatów. Oddanie losów mandata-
riuszy naruszających prawo w ręce wybor-
ców, którzy mogą odwołać się w drodze 
referendum, okazuje się rozwiązaniem 
niewystarczającym. W praktyce bo-
wiem skuteczność referendów odwo-
ławczych, z uwagi na obowiązujący próg 
frekwencyjny, okazała się bardzo niska 
i w poszczególnych kadencjach organów 
samorządowych nie przekracza kilkunastu 
procent17. Większość tego typu plebiscy-
tów zostaje uznana za nieważne z powo-
du zbyt niskiego udziału uprawnionych, 
pomimo tego, że za odwołaniem organu 
gminy opowiada się zwykle ponad 90% 
wyborców18. Może się również zdarzyć, 
że pomimo dopuszczenia się przez organ 
gminy wymienionych naruszeń, nie traci 
on poparcia wyborców.

17 Zob. S. Stelmach: Referenda�odwoławcze�w�samorządach�rzadko�bywają�ważne,�<www.rp.pl> (dot. kadencji 
2006–2010); M. Rachwał: Referenda�w�sprawie�odwołania�organu�samorządu�terytorialnego�–�doświadczenia�
lat�2010–2014, „Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon” nr 11/2014, s. 91.

18 Zob. M. Rulka: Próg�frekwencyjny�w�gminnych�referendach�odwoławczych, „INFOS BAS” nr 17/2016, s. 3.

Wprowadzenie możliwości odwołania 
organów gminy w odrębnej procedurze 
należy w związku z tym uznać za słusz-
ną regulację. W praworządnym państwie 
organ naruszający konstytucję czy ustawy 
nie może jednak sprawować władzy nawet 
w sytuacji, gdy mandat powierzono mu 
w drodze demokratycznych wyborów i po-
twierdzono w referendum odwoławczym. 
Wyrazem tego jest również pierwszeństwo 
w systematyce konstytucji zasady demo-
kratycznego państwa prawnego (art. 2) 
przed zasadą zwierzchnictwa Narodu 
(art. 4 ust. 1). Z tego względu zasadne 
i potrzebne jest wprowadzenie odpowie-
dzialności organów gminy nie tylko przed 
wyborcami, ale również organami nadzoru.

Odwołanie organów gminy jako forma 
odpowiedzialności zbiorowej

Zagadnienie zbiorowej odpowiedzialno-
ści dotyczy oczywiście wyłącznie organu 
kolegialnego, czyli rady gminy. Jak wiado-
mo, w skład tego organu wchodzą radni 
wybierani w wyborach bezpośrednich. 
Radni sprawują swój mandat niezależnie, 
nie będąc formalnie związani instrukcjami 
wyborców, jak również wytycznymi jakich-
kolwiek sił politycznych. Konstrukcja man-
datu wolnego radnych jest jedynie osłabio-
na brakiem gwarancji ich nieodwołalności. 
Konstytucja RP, a w ślad za nią ustawa o sa-
morządzie gminnym, dopuszczają bowiem 
odwołanie rady gminy in toto, niezależnie 
od tego, jakie stanowisko w danej sprawie 
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zajął konkretny radny. Takie rozwiązanie 
koreluje z instytucją referendum odwo-
ławczego, które również może dotyczyć 
odwołania jedynie całego składu organu, 
nie zaś poszczególnych radnych.

Z drugiej strony, można się odwołać do 
postępowania przed Trybunałem Stanu, 
w którym odpowiedzialność ma charak-
ter indywidualny. W tym miejscu nale-
ży jednak zauważyć, że koncepcja odpo-
wiedzialności rady gminy przed Sejmem 
ma charakter specyficzny i odmienny od 
tej sprawowanej przez Trybunał Stanu. 
Odpowiedzialność rozciąga się bowiem na 
radę gminy jako całość, zaś działania po-
szczególnych jej członków nie mają tu zna-
czenia. Przejawia się to chociażby w braku 
możliwości zastosowania środka karnego, 
jakim jest pozbawienie praw publicznych. 
W konsekwencji, członkowie odwołane-
go organu mogą ponownie kandydować 
w wyborach przedterminowych. Zatem, 
jeśli radny nie głosował w sprawie podję-
cia uchwał, które zostały uznane za naru-
szające Konstytucję lub ustawy, a nawet 
w ogóle nie był jeszcze członkiem tego 
organu (objął opróżniony mandat jako ko-
lejny kandydat z listy lub został wybrany 
w wyborach uzupełniających) jego również 
dotknie konsekwencja takiego środka nad-
zoru. Oczywiście w wypadku odwołania 
rady z powodu wspomnianych naruszeń, 
ale również innych okoliczności (np. zmia-
ny terytorialne), nowy jej skład również nie 
odpowiada za naruszenia poprzedniego. 
Pojęcie powtarzających się naruszeń nale-
ży zatem odnosić do danej kadencji rady, 

19 Ustawa z 5.1.2011 Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2011 r. nr 21 poz. 112, ze zm.

nawet jeśli w wyniku wyborów przedter-
minowych zostanie ponownie wybrany 
ten sam skład. W wypadku częściowego 
odnowienia składu w drodze wyborów 
uzupełniających (lub objęcia mandatu 
przez kolejnych kandydatów z listy), od-
powiedzialność za naruszenia ciąży na ra-
dzie gminy niezależnie od zmieniającego 
się składu. Za przyjęciem koncepcji od-
powiedzialności zbiorowej przemawiają 
dwie ważne okoliczności.

Po pierwsze, odpowiedzialność indywi-
dualna mogłaby uczynić radę gminy or-
ganem kadłubowym, niezdolnym do wy-
konywania swych funkcji, jeśli wziąć pod 
uwagę, że dla podjęcia przez radę gminy 
uchwały wymagana jest zwykła większość 
głosów, w obecności co najmniej połowy 
ustawowego jej składu. W takim wypadku 
musiałaby zostać wprowadzona regulacja 
analogiczna, jak w wypadku zmian tery-
torialnych, zgodnie z którą ‒ jeżeli w ich 
wyniku skład rady jest mniejszy niż 3/5 
ustawowej liczby radnych ‒ rada jednost-
ki zgodnie z art. 390 § 5 Kodeksu wybor-
czego19 zostaje z mocy prawa odwołana). 
Jeśli chodzi o posłów i senatorów sytuacja 
wygląda inaczej, gdyż nie odpowiadają oni 
za treść swoich głosów, nawet jeśliby po-
pierana przez nich zmiana prawa narusza 
konstytucję lub ustawy. W wypadku rady 
gminy, to właśnie głosowanie w sprawie 
podjęcia uchwały niezgodnej z ustawą lub 
Konstytucją stanowi naruszenie.

Po drugie, większość uchwał podejmo-
wana jest w głosowaniu jawnym, a tylko te 
enumeratywnie wskazane w ustawie mają 
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charakter imienny. Stanowi to istotną prze-
szkodę w pociąganiu do odpowiedzialności 
poszczególnych radnych. Nie bez znaczenia 
jest również potrzeba jak najszybszego do-
prowadzenia do legalności działania orga-
nów władzy publicznej, co postępowanie 
wyjaśniające, mające na celu ustalenia win-
nych naruszeń, niewątpliwie by opóźniło.

W doktrynie dostrzeżony został również 
problem dopuszczalności zastosowania 
środków nadzoru w stosunku do organu 
gminy za naruszenia, których dopuścił się 
organ poprzedniej kadencji. Jeśli chodzi 
o radę gminy oczywiste wydaje się, że jej 
nowy skład nie powinien ponosić odpo-
wiedzialności za naruszenia, których do-
puściła się rada poprzedniej kadencji20, 
i to nawet w wypadku wystąpienia bardzo 
mało prawdopodobnej sytuacji, w której 
ci sami radni zostają wybrani na kolejną 
kadencję21. Odpowiedzialność ponosi bo-
wiem organ in toto i nawet jeśli jego skład 
jest w kolejnych kadencjach identyczny, 
to radni funkcjonują w różnych konfigu-
racjach politycznych, które pomimo ich 
wolnego mandatu mogą wpływać na po-
dejmowane decyzje.

Ustaleń tych nie należy jednak odnosić 
do organu monokratycznego, jakim jest 
organ wykonawczy gminy. W doktrynie 
budzi wątpliwości możliwość realiza-
cji środków nadzoru o charakterze per-
sonalnym w wypadku ponownego wy-
boru na stanowisko wójta osoby, która 

20 Podobnie, K. Jaroszyński [w:] Ustawa�o�samorządzie�gminnym.�Komentarz�z�odniesieniami�do�ustaw�o�samo-
rządzie�powiatowym�i�samorządzie�województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011, s. 772, 
B. Banaszak, A. Preisner: Prawo�konstytucyjne.�Wprowadzenie, Wrocław 1996, ss. 194 i 195.

21 A. Szewc: Legalność�uchwał�organów�gminy�(zagadnienia�wybrane), „Samorząd Terytorialny” nr 6/1998, 
s. 19.

22 Tamże, s. 19.

w poprzedniej kadencji dopuszczała się 
powtarzających naruszeń prawa22. W moim 
przekonaniu przesłanki do jego odwołania 
mogą występować nawet w czasie kilku 
kadencji, pod warunkiem, że urząd spra-
wuje ta sama osoba, w tym wypadku nie 
występują bowiem okoliczności mające 
miejsce w organie kolegialnym. Za podej-
mowane decyzje wyłączną odpowiedzial-
ność ponosi osoba sprawująca urząd wójta.

Odpowiedzialność 
indywidualna mandatariuszy

Jeśli chodzi o indywidualne konsekwencje, 
które mogą spotkać radnych lub piastu-
na organu wykonawczego gminy dopusz-
czających się naruszenia Konstytucji lub 
ustaw, należy zauważyć, że prawo prze-
widuje jedynie pozbawienie ich manda-
tów bez dalszych implikacji. Jednocześnie 
kary za analogiczne naruszenia nakładane 
przez Trybunał Stanu są dużo poważniej-
sze. Ustawa o Trybunale Stanu przewiduje 
m.in. karę w postaci pozbawienia czynnego 
i biernego prawa wyborczego w wyborach 
samorządowych, która zgodnie z kodek-
sem karnym może zostać orzeczona na 
okres od roku do 10 lat.

Jest to niezrozumiała niekonsekwencja 
ustawodawcy, która prowadzi do sytuacji, 
w której członek odwołanej rady gminy 
lub odwołany szef organu wykonawcze-
go gminy ma prawo do udziału w wybo-
rach przedterminowych zorganizowanych 
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w związku z opróżnieniem mandatu 
oraz każdych kolejnych i nie wykluczo-
ne, że mandat uzyska. Można tutaj podać 
przykład podobnej, dość kuriozalnej sy-
tuacji, w której osoba sprawująca mandat 
wójta odwołana w referendum odwoław-
czym, następnie wzięła udział w wybo-
rach przedterminowych, które wygrała23. 
Wystąpienie takiej sytuacji podaje w wąt-
pliwość zasadność powierzenia organom 
nadzoru kompetencji do odwołania orga-
nów gminy wobec istnienia instytucji refe-
rendum odwoławczego. Mając powyższe 
na uwadze, wydaje się, że należałoby poza 
sankcją pozbawienia mandatu wprowadzić 
przynajmniej zakaz ubiegania się o man-
dat w organie gminy tej samej kadencji, co 
pozwoliłoby uniknąć podobnych sytuacji.

W wypadku instytucji odwołania wójta 
zasadne wydaje się jeszcze dalsze rozsze-
rzenie sankcji nakładanych na osobę, która 
sprawując tę funkcję dopuściła się tego 
typu naruszeń. W tym bowiem wypad-
ku wiadome jest, kto za nie odpowiada, 
bez konieczności przeprowadzania bardzo 
trudnego postępowania wyjaśniającego. 
Osoba ta powinna podlegać takiej samej 
karze jak osoby, które zostały skazane na 
karę pozbawienia wolności, która jest 
nie krótsza od lat 3 i została orzeczona za 
przestępstwo popełnione w wyniku mo-
tywacji zasługującej na szczególne potę-
pienie oraz wobec których Trybunał Stanu 
stwierdził naruszenie Konstytucji lub 

23 Miało to miejsce w referendum w Zgierzu, przeprowadzonym 14.9.2008, Zob. szerzej, M. Rulka:�Wymóg�
frekwencyjny�w�referendum�w�sprawie�odwołania�organu�samorządu�terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 
nr 7-8/2014, s. 158. 

24 Konstytucja RP w art. 62 ust. 2 wskazuje, że pozbawienie praw publicznych może nastąpić jedynie w drodze 
prawomocnego orzeczenia sądowego. 

ustaw, tj. pozbawienie praw publicznych 
na okres od roku do 10 lat. Rozszerzenie 
katalogu sankcji w ramach omawianego 
środka nadzorczego na wyżej wymienio-
ne powodowałoby jednak konieczność 
zmiany trybu postępowania, gdyż środki 
karne w postaci pozbawienia praw wy-
borczych powinny być nakładane przez 
organ o charakterze sądowym24, a od jego 
decyzji przysługiwać środek zaskarżenia. 
Oznaczałoby to konieczność odebrania 
Prezesowi Rady Ministrów kompetencji 
w tej sprawie. Z drugiej jednak strony, 
znacznie wydłużałoby to postępowanie, 
podczas gdy, jak już wskazałem, celem 
ustawodawcy było przede wszystkim szyb-
kie przywrócenie stanu praworządności. 
Z tego względu najlepszym rozwiązaniem 
byłoby chyba podzielenie postępowania na 
dwa etapy, w pierwszym następowałaby 
ocena spełnienia przesłanek odwołania or-
ganu, w drugim zaś ‒ sądowym ‒ decyzji 
w kwestii nałożonej kary. Kompetencja ta 
mogłaby zostać przyznana Trybunałowi 
Stanu, co zapewniałoby jednolitość orze-
kania w tej kwestii oraz pozwoliłoby zak-
tywizować ten organ.

Procedury odwołania 
organów gminy
Kolejna kwestia dotyczy kształtu proce-
dury oraz podmiotów zaangażowanych 
w procedurę odwołania organu gminy. 
Procedurę odwołania rady inicjuje Prezes 
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Rady Ministrów, składając wniosek do 
Sejmu, który podejmuje rozstrzygnię-
cie w sprawie. Sejm odgrywa wiodącą 
rolę w procedurze uchwalania ustaw 
oraz zmiany Konstytucji RP, które to akty 
wiążą wszystkie organy władzy państwo-
wej, w tym organy samorządowe, zajmu-
jąc tym samym naczelną pozycję wśród 
organów prawodawczych. Znajduje zatem 
pewne uzasadnienie powierzenie Sejmowi 
kompetencji odwołania organu stanowią-
cego prawo miejscowe. Niemniej istotny 
jest fakt, że Sejm posiada, podobnie jak 
rada gminy, silną legitymację pochodzącą 
z wyborów bezpośrednich25. 

Niestety regulamin Sejmu26 nie usta-
la procedury, w której miałaby zostać 
podjęta uchwała w sprawie odwołania 
rady lub też odrzucenia wniosku Prezesa 
Rady Mini s trów w tym zakresie. Wydaje 
się, że w tę procedurę powinna zostać 
włączona Komisja Odpowiedzialności 
Konstytucyjnej. Prak ty ka pokazuje, że 
przepis art. 96 ust. 1 u.s.g. pozostaje 
w zasadzie martwą regulacją, która jed-
nak w każdym momencie może zostać 
wykorzystana i to niekoniecznie w celu 
położenia kresu rażącym naruszeniom 
Kon sty tucji lub ustaw. 

Przykładowo, w ostatnim czasie poja-
wiają się głosy o możliwości uruchomie-
nia tego środka nadzoru w związku ze 

25 K. Sikora: Środki�nadzoru�nad�samorządem�terytorialnym�o�charakterze�personalnym, „Studia Iuridica Lubli-
nensia” nr 14/2010, t. XIV, s. 115.

26 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.7.1992, Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. M.P. 
z 2012 r. poz. 32 i 819, ze zm.

27 M. Cyrankiewicz: Rozwiązanie�rady�–�poselski�straszak�na�zbuntowane�gminy, www.rp.pl.
28 W. Chróścielewski: Sądowa�kontrola�rozstrzygnięć�nadzorczych�dotyczących�samorządu�terytorialnego,  

„Samorząd Terytorialny” nr 10/1994, s. 51.
29 K. Borówka, op.cit., s. 108.

stanowiskami niektórych rad dotyczą-
cych stosowania się do wyroków Trybu-
nału Konstytucyjnego, które nie zostały 
opublikowane27. 

Niezależnie od zasadności zastosowania 
tego środka w przedstawionych okolicz-
nościach, należy zauważyć, że przyznanie 
Sejmowi kompetencji do odwołania rad 
gmin stwarza ryzyko wykorzystania tego 
środka w celach politycznych. Dlatego taka 
kompetencja powinna przynajmniej wiązać 
się z wymogiem uzyskania podwyższo-
nej większości głosów i wynikać wprost 
z Konstytucji. Tymczasem wobec braku 
szczególnej regulacji regulaminu Sejmu 
w sprawie tego typu uchwał, obowiązuje 
przepis art. 120 Konstytucji RP, z której 
wynika, że uchwała w tej sprawie podej-
mowana jest zwykłą większością głosów, 
tj. bez poparcia szerszego spektrum sił 
politycznych.

Należy zauważyć również, że w pro-
cedurę odwołania rady gminy nie został 
wbudowany element sanacyjny, tj. osta-
teczna decyzja nie została uzależniona 
od tego, czy organ zaprzestanie naruszeń. 
Nie ma również możliwości zaskarżenia 
uchwały Sejmu do sądu administracyj-
nego z powodu niezgodności z prawem, 
co podlega w doktrynie krytyce28, przede 
wszystkim z powodu braku uzasadnienia 
dla takiego rozwiązania29. Uzasadnieniem 
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w moim przekonaniu mogłaby jednak być 
potrzeba poszanowania jednej z naczelnych 
zasad konstytucyjnych, a mianowicie le-
galizmu działania organów państwowych, 
(art. 7 Konstytucji RP). Chodzi tutaj bo-
wiem o organ zdecydowanie najważniej-
szy w strukturze władz samorządowych, 
którego legalność działań powinna być 
priorytetem. Z drugiej strony, można się 
zastanawiać, czy z uwagi na jego bezpo-
średni wybór, nie powinna zostać stwo-
rzona możliwość zbadania legalności tego 
środka nadzoru w procedurze sądowej, 
szczególnie że ‒ o czym była już mowa 
‒ o jego nałożeniu decyduje organ o charak-
terze politycznym. Realizację obu wymie-
nionych celów umożliwiałaby instytucja 
zawieszenia organu gminy uregulowana 
w art. 97 ust. 1 u.s.g.

Nieco inaczej wygląda procedura od-
wołania wójta. Pierwsza różnica polega na 
powierzeniu kompetencji do jej wszczęcia 
wojewodzie. Druga, związana jest z usta-
nowieniem instytucji wezwania do za-
przestania naruszeń, kierowanego przez 
organ inicjujący procedurę do organu 
nadzorowanego; jeśli okaże się skutecz-
ne, wstrzymuje ono procedurę. Trzecia 
polega na powierzeniu ostatecznej decyzji 
o odwołaniu Prezesowi Rady Ministrów. 
Czwarta związana jest ze stworzeniem 
możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia 
nadzorczego do sądu administracyjnego 
z powodu niezgodności z prawem w ter-
minie 30 dni od dnia jego doręczenia. 
Drugi i czwarta różnica zwiększa szan-
sę na doprowadzenie do stanu zgodności 
z prawem, bez zastosowania najsurowszego 
środka nadzorczego, a w wypadku skorzy-
stania z niego ‒ wzmacnia domniemanie 
legalności.

Jeśli chodzi o organy biorące udział 
w tej procedurze, to włączenie w nią 
wojewody jest zrozumiałe, jako że 
jest on jednym z  organów nadzor-
czych. Ostateczną decyzję powierzono 
Prezesowi Rady Ministrów, który co 
prawda jest naczelnym organem nad-
zoru nad organami samorządu teryto-
rialnego, uzasadnienie jego kompetencji 
do odwołania rady gminy osłabia jednak 
fakt, że legitymację do sprawowania wła-
dzy czerpie od organów pochodzących 
z wyborów, nie zaś bezpośrednio od wy-
borców. Tym samym wątpliwe jest jego 
uprawnienie do odwołania organu wyła-
nianego w ten sposób. Uzasadnieniem ta-
kiego rozwiązania nie wydaje się też to, że 
Prezes Rady Ministrów jest najwyższym 
przedstawicielem władzy wykonawczej, 
gdyż ważniejszy wydaje się tutaj wybór 
bezpośredni. Z tego względu lepszym 
rozwiązaniem byłoby chyba powierze-
nie takiej kompetencji Prezydentowi RP, 
co jednak, wobec treści art. 171 ust. 2 
Konstytucji RP, zgodnie z którym organa-
mi nadzoru nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego są Prezes Rady 
Ministrów i wojewodowie, wymagałoby 
wyraźnej regulacji konstytucyjnej po-
dobnej do tej upoważniającej Sejm do 
odwołania organu stanowiącego gminy 
(art. 171 ust. 3).

Odwołanie organów gminy 
a referendum odwoławcze
Ustanowienie dwóch środków nadzor-
czych o charakterze personalnym, jed-
nego sprawowanego w głównej mierze 
przez wyborców (referendum odwoław-
cze) oraz drugiego będącego w dyspozycji 
najwyższych organów władzy państwowej 
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(tj. Sejmu oraz Prezesa Rady Ministrów) 
nasuwa również pytanie, czy istnieje hie-
rarchia pomiędzy nimi. Konstytucja ani 
właściwe ustawy jej nie określają, z analizy 
przepisów ustawowych wiadomo jednak, 
że problem ten nie występuje w trakcie 
całej kadencji organów samorządowych, 
gdyż przez znaczną ich część referendum 
odwoławcze nie może zostać przeprowa-
dzone.

Jeśli chodzi o inicjatywę mieszkań-
ców, to ich wniosek o przeprowadzenie 
referendum w sprawie odwołania organu 
gminy nie może zostać złożony po upły-
wie 10 miesięcy od dnia wyboru orga-
nu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego 
referendum w sprawie jego odwołania 
i nie później niż na 8 miesięcy przed za-
kończeniem kadencji (art. 5 ust. 2 u.r.l.). 
Komisarz wyborczy ma na rozpatrzenie 
tego wniosku 30 dni, wydając w tym ter-
minie postanowienie o przeprowadzeniu 
referendum lub odrzuceniu wniosków 
mieszkańców (art. 24 u.r.l.). Referendum 
przeprowadzane jest po wykonaniu okre-
ślonych kodeksem wyborczym czynności, 
z zastrzeżeniem jednak przepisu, zgod-
nie z którym przeprowadza się je w dzień 
wolny od pracy, najpóźniej w 50. dniu od 
dnia opublikowania postanowienia komi-
sarza wyborczego (art. 27 ust. 1 u.r.l.). 
Biorąc powyższe terminy pod uwagę, 
referendum odwoławcze z inicjatywy 
mieszkańców może zostać przeprowa-
dzone najwcześniej ok. 13 miesięcy po 
rozpoczęciu kadencji organów gminy, 
najpóźniej zaś ok. 5 miesięcy przed jej 
zakończeniem. Termin ten ulega jednak 
wydłużeniu w wypadku odrzucenia przez 
komisarza wyborczego wniosku mieszkań-
ców i złożenia przez nich skargi do sądu 

administracyjnego. Szczegółowa regulacja 
znajduje się w art. 26 u.r.l.

Dodatkowo istnieje również możli-
wość przeprowadzenia referendum od-
woławczego z inicjatywy rady gminy, 
jednak tylko w sprawie odwołania wójta. 
Zgodnie bowiem z art. 28a ust. 1 u.s.g., 
uchwała rady gminy w sprawie nieudzie-
lenia wójtowi absolutorium, podjęta po 
upływie 9 miesięcy od dnia jego wyboru 
i nie później niż na 9 miesięcy przed za-
kończeniem kadencji, jest równoznaczna 
z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia 
referendum w sprawie odwołania. Rada 
gminy może podjąć uchwałę o przeprowa-
dzeniu referendum w sprawie odwołania 
wójta po upływie 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały w sprawie nieudzielenia mu ab-
solutorium. Ponadto, zgodnie z art. 28b 
ust. 1 u.s.g., w tych samych terminach 
(nie wcześniej niż 9 miesięcy po rozpoczę-
ciu i przed zakończeniem kadencji) rada 
gminy może podjąć uchwałę o przeprowa-
dzeniu referendum w sprawie odwołania 
wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie 
absolutorium jedynie na wniosek co naj-
mniej 1/4 ustawowego składu rady. W tym 
miejscu należy odwołać się do przepisów 
u.s.g. dotyczących nadzoru wojewody nad 
uchwałami rady gminy.

Na podstawie z art. 90 ust. 1 wójt obo-
wiązany jest do przedłożenia wojewodzie 
uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia 
ich podjęcia. O nieważności uchwały lub 
zarządzenia w całości lub w części wo-
jewoda orzeka w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały 
(art. 91 ust. 1 u.s.g). W wypadku, gdy 
organ nadzoru nie stwierdzi nieważności 
uchwały, jest ona publikowana w woje-
wódzkim dzienniku urzędowym (art. 10 
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ust. 2 u.s.g.). Referendum przeprowadza 
się wówczas w dzień wolny od pracy, naj-
później w 50. dniu od dnia opublikowa-
nia uchwały w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. Mając powyższe terminy na 
względzie, należy stwierdzić, że w wypad-
ku zainicjowania referendum przez radę 
gminy, może ono zostać przeprowadzone 
ok. 12 miesięcy po rozpoczęciu kadencji 
oraz 6 miesięcy przed jej upływem.

Jeżeli natomiast wojewoda wyda roz-
strzygnięcie nadzorcze stwierdzające nie-
ważność uchwały w sprawie przeprowa-
dzenia referendum, zaś sąd administra-
cyjny uwzględni skargę na tę czynność 
nadzorczą, referendum przeprowadza 
się w dzień wolny od pracy, najpóźniej 
w 50. dniu od dnia uprawomocnienia 
się wyroku sądu (art. 10 ust. 3 u.r.l.). 
Szczegółową regulację tych zagadnień 
zawarto w art. 24a ust. 1 i 2 u.r.l. W takim 
wypadku rada gminy podejmuje uchwałę 
w sprawie aktualizacji kalendarza wybor-
czego, co oznacza, że nie ma konieczności 
powtarzania całej procedury wyborczej. 
Oczywiście odsuwa to znacznie w cza-
sie termin przeprowadzenia referendum 
odwoławczego.

W wypadku środka nadzorczego o cha-
rakterze personalnym pozostającego 
w kompetencji Sejmu oraz Prezesa RM nie 
obowiązują natomiast żadne ograniczenia 
czasowe, co oznacza, że zasadniczo mogą 
znaleźć zastosowanie w każdym czasie. 
Jest to racjonalne rozwiązanie, ponieważ 
w sytuacji gdy powodem ograniczenia moż-
liwości przeprowadzenia referendum jest 
z jednej strony umożliwienie mandatariu-
szowi realizacji programu (początek ka-
dencji), z drugiej zaś oszczędność środków 
publicznych ponoszonych na procedurę 

referendalną (koniec kadencji), przesłanki 
te nie odgrywają roli w wypadku narusza-
nia prawa przez organ gminy.

Z przedstawionej regulacji wynika, że 
nawet, gdy w procedurze prowadzącej do 
przeprowadzenia referendum odwoław-
czego nie uczestniczy sąd administracyjny, 
nie może się ono odbyć przez niemal po-
łowę kadencji. W tym okresie nie istnieje 
problem ewentualnej kolizji procedury 
referendalnej oraz postępowania przed 
Sejmem lub Prezesem Rady Ministrów. 
Pytanie jednak, jak powinny postąpić orga-
ny zaangażowane w wymienione procedury 
w sytuacji ich wystąpienia w tym samym 
czasie. Ustawa o referendum lokalnym 
oraz ustawa o samorządzie gminnym mil-
czą w tej kwestii, co wskazywałoby, że oba 
postępowania powinny być prowadzone 
oddzielnie. Należy założyć, że odwołanie 
organu gminy w wyniku zastosowania jed-
nej procedury oznaczać będzie wówczas 
wygaszenie drugiej procedury. W wy-
padku natomiast niepowodzenia jednej 
z nich, druga może być zaś kontynuowa-
na. Słuszność tego wniosku potwierdza 
to, że konsekwencje obu postępowań są 
identyczne. Prezes Rady Ministrów, na 
wniosek ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej, wyznacza osobę, 
która do czasu wyborów pełni funkcje od-
wołanego organu. Zgodnie z art. 372 § 1 
k.w., tego rodzaju wybory przeprowadza 
się w ciągu 90 dni od daty wystąpienia 
przyczyny, tylko w przypadkach okre-
ślonych ustawami. W związku z treścią 
art. 96 ust. 1 i 2 u.s.g. można stwierdzić, 
że odwołanie organów gminy stanowi 
podstawę przeprowadzenia przedtermi-
nowych wyborów. Radni i wójt, których 
mandaty zostały wygaszone w związku ze 
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wspomnianym odwołaniem, zachowują 
prawo do kandydowania w ewentualnych30 
wyborach przedterminowych.

Mając na względzie koszty przepro-
wadzenia plebiscytu oraz jego niską sku-
teczność, należałoby dopuścić odsunięcie 
w czasie terminu referendów w wypadku 
wszczętego już postępowania przez wo-
jewodę (dotyczącego wójta), lub Prezesa 
RM (dotyczącego rady gminy). W ustawie 
nie ma jednak podstawy do takiej czynno-
ści, dlatego jest to jedynie postulat de lege 
ferenda. Powyższe okoliczności powinny 
być jednak brane pod uwagę przez radę 
gminy, w sytuacji pojawienia się propozy-
cji podjęcia uchwały o przeprowadzeniu 
referendum w sprawie odwołania wójta 
z przyczyny innej niż nieudzielenie ab-
solutorium.

Podsumowanie
Podsumowując, odwołanie organów 
gminy pochodzących z wyborów bezpo-
średnich powinno podlegać ścisłym rygo-
rom. Dezawuacja woli wyborców powinna 
bowiem następować tylko w przypadkach 
rażącego i powtarzającego się naruszania 
przepisów prawa, przynajmniej rangi 

30 Zgodnie z art. 28d u.s.g. wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby 
przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Ponadto, jeśli data wyborów przedter-
minowych miałaby przypaść pomiędzy 6 a 12 miesiącem przed zakończeniem kadencji wójta, rada gminy 
może zdecydować o ich nieprzeprowadzaniu. 

ustawowej, które zostały należycie zba-
dane oraz udowodnione. Obowiązująca 
regulacja ustawy o samorządzie gminnym 
nie w pełni spełnia te wymogi. Szczególnie 
problematyczne jest powierzenie kompe-
tencji do odwołania rady gminy Sejmowi, 
bez żadnej kontroli ze strony władzy są-
downiczej. Z drugiej strony istotne jest 
szybkie eliminowanie przypadków na-
ruszania zasady legalizmu przez organy 
władzy publicznej, a zastosowanie środ-
ków zaskarżenia przedłuża całą procedu-
rę. Z tego względu należałoby rozważyć 
rozszerzenie przesłanek zawieszenia rady 
gminy również o przypadki naruszenia 
Konstytucji lub ustaw z jednoczesnym ob-
jęciem tą procedurą wójta. Odwołanie za-
wieszonych organów gminy następowałoby 
dopiero w momencie uprawomocnienia 
się rozstrzygnięcia nadzorczego właści-
wego organu.

dr MARCIN RULKA
SWPS Uniwersytet  
Humanistycznospołeczny,
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Słowa kluczowe: postępowanie nadzorcze, rada gminy, odwołanie organów gminy, środek 
nadzorczy, samorząd terytorialny 

Key words: supervisory proceedings, district council, dossolving of council body, supervisory 
means, local authorities
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Od lat notujemy w Polsce ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego, który jest między in-
nymi wynikiem spadającej liczby urodzeń. Jedną z przyczyn odwlekania decyzji o uro-
dzeniu dzieci mogą być obawy kobiet przed niewłaściwymi warunkami panującymi 
w szpitalach. Choć standardy opieki okołoporodowej wprowadzono rozporządzeniem, 
część oddziałów położniczych miała problemy z  ich przestrzeganiem. Nie wszystkie 
szpitale dysponowały odpowiednim sprzętem, zaś obsada kadrowa nie zawsze zapew-
niała pacjentkom i noworodkom świadczenia medyczne właściwej jakości. Zastrzeże-
nia NIK dotyczyły między innymi pomieszczeń leczniczych i ich wyposażenia, a także 
kwestii zatrudnienia niezbędnego personelu medycznego. Stwierdzono również, że zbyt 
często stosowano różne interwencje medyczne podczas porodów, szczególnie dotyczy  
to cesarskiego cięcia.

WŁADYSŁAW RADGOWSKI

Opieka okołoporodowa  
na oddziałach położniczych

Zapewnienie standardów świadczeń zdrowotnych

Warunki, w jakich odbywają się porody 
są sprawą niezmiernie ważną a zarazem 
bardzo delikatną. Z doniesień medialnych 
wynika, że w oddziałach położniczych 
przy odbieraniu porodów często docho-
dzi do nieprawidłowości. Niektóre kobiety 
wspominają swój poród jako piękne prze-
życie, inne zaś chciałyby szybko o nim za-
pomnieć. Chociaż poród jest relatywnie 
krótkim wydarzeniem w życiu kobiety 
– w porównaniu na przykład z okresem 

1 A. Oftanowska: Czynniki�wpływające�na�satysfakcję�kobiet�z�porodu�–�analiza�danych�z�akcji�„Rodzić�po�ludz-
ku” – opublikowane w „Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne”, red. nauk. E. Lichtenberg-
-Kokoszka, E. Janiuk, ks. J. Dzierżanowski, wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

ciąży – to jego przebieg i towarzyszące oko-
liczności mają długotrwały wpływ na wiele 
obszarów jej dalszego życia – stosunek do 
dziecka, relacje z partnerem, samoocenę. 
Dlatego coraz częściej mówi się o tym, że 
osoby, które sprawują opiekę nad kobietą 
w trakcie porodu i tuż po nim, powinny, 
na równi z opieką stricte medyczną, dbać 
o komfort i zadowolenie przyszłej matki1. 
W odpowiedzi na oczekiwania środowiska 
medycznego, organizacji pozarządowych 
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i pacjentek, Minister Zdrowia wydał roz-
porządzenie w sprawie standardów opieki 
okołoporodowej2, w którym określił po-
szczególne elementy opieki medycznej, 
mającej na celu dobry stan zdrowia matki 
i dziecka.

Kontrola NIK pozwoliła ustalić jak prze-
strzegane są w szpitalach standardy opie-
ki podczas porodu oraz czy w zakładach 
opieki zdrowotnej stworzono wymagane 
przepisami warunki3.

Ważniejsze ustalenia
Uwarunkowania 
organizacyjne i prawne

W 2014 r. w Polsce zarejestrowano 376 501 
urodzeń, w tym 375 160 żywych (99,6%). 
Dla porównania, w 2013 r. odnotowano 
370 962 urodzenia, z tego 369 576 żywych 
(99,6%). Rok 2014 był trzecim z kolei, 
w którym liczba ludności Polski zmalała po 
notowanym w latach 2008–2011 wzroście, 
zaś tempo przyrostu rzeczywistego wynio-
sło minus 0,04%. Na finansowanie poro-
dów Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) 
przeznaczył w 2013 r. 760,1 mln zł, zaś 
w 2014 r. 844,1 mln zł. Na 2015 r. zapla-
nowano na porody 1137 mln zł.

2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.9.2012 w sprawie standardów postępowania medycznego przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie  
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1132).  
To rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 23.9.2010 w sprawie standardów 
postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołopo-
rodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki 
nad noworodkiem (Dz. U. nr 187 poz. 1259).

3 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Opieka�okołoporodowa�na�oddziałach�po-
łożniczych, nr ewid. 203/2015/P/065/LB – kontrolę przeprowadzono w 24 publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej, a w nich w 25 oddziałach świadczących opiekę okołoporodową. W tym artykule wykorzystano 
również materiały z kontroli rozpoznawczej, przeprowadzonej w czterech samodzielnych publicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej z terenu województwa podlaskiego.

4 Ustawa z 2.4.1997 (Dz. U. nr 78 poz. 483, ze zm.).
5 Ustawa z 15.4.2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).
6 Załącznik do uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z 15.5.2007.

Stosownie do art. 68 ust. 1–3 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej4 każdy ma prawo 
do ochrony zdrowia. Obywatelom, nieza-
leżnie od ich sytuacji materialnej, władze 
publiczne powinny zapewnić równy dostęp 
do świadczeń opieki zdrowotnej finanso-
wanej ze środków publicznych. Warunki 
i zakres udzielania świadczeń określa usta-
wa. Władze publiczne są obowiązane do 
zapewnienia szczególnej opieki zdrowot-
nej dzieciom, kobietom ciężarnym, oso-
bom niepełnosprawnym i osobom w po-
deszłym wieku.

Zasady wykonywania działalności lecz-
niczej i funkcjonowania podmiotów zaj-
mujących się tą działalnością określono 
w ustawie5. Podmiotami leczniczymi są 
np. samodzielne publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej (ZOZ). Jednym z rodzajów 
działalności leczniczej są stacjonarne i ca-
łodobowe szpitalne świadczenia zdrowot-
ne. Podstawą udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych przez NFZ jest umowa, za-
warta pomiędzy świadczeniodawcą a dy-
rektorem oddziału wojewódzkiego NFZ.

Narodowy Program Zdrowia na lata 
2007–20156, jako jeden z celów operacyjnych 
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dotyczących wybranych populacji, ustano-
wił poprawę opieki zdrowotnej nad matką, 
noworodkiem i małym dzieckiem. Wybór 
tego celu wynikał np. z faktu, że najczęst-
szą przyczyną zgonu niemowląt były stany 
chorobowe powstające w okresie około-
porodowym, czyli w trakcie trwania ciąży 
matki i w okresie pierwszych 6 dni życia 
noworodka. Oczekiwanymi efektami reali-
zacji wymienionego celu było obniżenie do 
2015 r. np. umieralności okołoporodowej 
z 8,6/1000 do 6,0/1000 urodzeń i umie-
ralności kobiet związanej z ciążą, porodem 
i połogiem z 7,4/100 000 do 5,0/100 000 
urodzeń żywych. Wskaźniki te zostały 
osiągnięte już w latach 2012–20137.

Zapewnienie właściwych warunków 
do odbycia porodu

W zależności od poziomu referencyjne-
go, Minister Zdrowia w rozporządzeniach 
z 29 sierpnia 2009 r.8, a następnie z 22 li-
stopada 2013 r.9 określił warunki, jakie po-
winien spełniać ZOZ podczas udzielania 
świadczeń gwarantowanych. Są to warun-
ki dotyczące jego organizacji, wymagania 
dotyczące personelu medycznego, wypo-
sażenia w sprzęt i aparaturę, zapewnie-
nia możliwości wykonywania badań, itp.  

7 <http://stat.gov.pl/wyszukiwarka/szukaj.html>.
8 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.8.2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego (Dz. U. 2013 r. poz. 1082, ze zm.) – uchylone 27.12.2013 , tego dnia weszło w życie rozporzą-
dzenie wymienione w przypisie 9.

9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.11.2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, ze zm.)

10 Zgodnie z art. 207 ustawy o działalności leczniczej, podmiot wykonujący działalność leczniczą, który w dniu 
wejścia w życie tej ustawy (tj. 1.7.2011 ) nie spełniał wymagań określonych w jej art. 22 ust. 1, obowiązany 
jest dostosować pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do 31.12.2017 , pod warunkiem opracowa-
nia do 31.12.2012 i przedstawienia organowi prowadzącemu rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą (właściwemu wojewodzie) programu dostosowania do ww. wymagań, zaopiniowanego przez wła-
ściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

11 Dz. U. nr 74 poz. 366, ze zm.

Jedynie osiem z 29 skontrolowanych od-
działów w pełni spełniało minimalne 
warunki w zakresie wyposażenia i spo-
sobu urządzenia zespołów porodowych, 
sal chorych w oddziałach położniczych, 
określone w rozporządzeniu w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia podmiotu leczniczego. 
Dwadzieścia jeden oddziałów nie sprostało 
temu, dla piętnastu opracowano program 
dostosowawczy i w związku z tym ich kie-
rownictwo miało jeszcze czas na dopro-
wadzenie oddziałów do stanu zgodnego 
z przepisami10. W związku z tym szpita-
le, zamiast przystosować pomieszczenia 
zgodnie z przepisami prawa, od wielu lat 
wykorzystywały możliwość opracowania 
programu dostosowawczego, zaś termin 
na to dostosowanie był stale prolongo-
wany. Przykładowo, dotyczy to ‒ wpro-
wadzonego rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 wrze-
śnia 1992 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem 
fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej11 
– wymogu przeznaczenia dla maksymal-
nie dwóch matek i noworodków (z możli-
wością wstawienia trzeciego łóżeczka dla 
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noworodka) pokojów z łóżkami w oddziale 
położniczym, zorganizowanych w systemie  
rooming-in („matka z dzieckiem”). W sze-
ściu szpitalach część sal nie spełniała tego 
wymogu, zaś w siedmiu wszystkie sale 
były przeznaczone dla więcej niż dwóch 
matek z dziećmi. W skrajnych przypad-
kach sale położnic były siedmiołóżkowe 
i pięciołóżkowe. Doprowadzenie tych po-
mieszczeń do wymaganego stanu przewi-
dziano w programach dostosowawczych 
dziewięciu oddziałów.

W 26 z 28 szpitali objętych kontrolą 
NIK (także rozpoznawczą) spełniony zo-
stał wymóg stałej obecności anestezjologa 
„w lokalizacji”12, wynikający z rozporzą-
dzeń Ministra Zdrowia w sprawie świad-
czeń gwarantowanych. Wymóg ten w oce-
nie NIK jest niewystarczający w wypadku 
świadczeń położniczych. W 22 szpitalach 
(spośród 28 objętych kontrolą) specjali-
ści anestezjolodzy przebywali w oddzia-
łach anestezjologii i intensywnej terapii 
lub pełnili dyżury w bloku operacyjnym. 
Jednak w razie konieczności natychmia-
stowego wykonania zabiegu cesarskiego 
cięcia (c. c.) brak anestezjologów na od-
dziale położniczym stanowi zagrożenie 
dla życia i zdrowia pacjentek oraz no-
worodków. Dobitnym tego przykładem 
okazało się zdarzenie, do którego doszło 
w 2011 r. w Szpitalu Ogólnym w Kolnie, 
w którym z powodu zagrożenia życia pa-
cjentki i jej dziecka należało natychmiast 
przeprowadzić zabieg c. c. Jedyny dyżuru-
jący wówczas anestezjolog miał pod opieką 

12 Zgodnie z § 2 pkt 7 tych rozporządzeń, „lokalizacja” jest to budynek lub zespół budynków oznaczonych tym 
samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną 
całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń.

niestabilną pacjentkę, której wykonywa-
no zabieg chirurgiczny, zatem nie mógł 
jednocześnie przeprowadzić znieczule-
nia rodzącej pacjentki. W konsekwencji 
c. c., zakończone wydobyciem martwe-
go płodu, wykonano po upływie 20–25 
minut od przewiezienia pacjentki na blok 
operacyjny. Formalnie oddział położniczy 
spełniał wymogi rozporządzenia w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z 2009 r. 
w zakresie stałej obecności anestezjologa 
w lokalizacji.

Kontrole NIK wykazały, że zbyt długi 
był czas pracy lekarzy udzielających świad-
czeń w oddziałach położniczych na pod-
stawie umów cywilnoprawnych. W art. 93 
ust. 1 (i następnych) ustawy o działalności 
leczniczej nałożono ograniczenie nieprze-
rwanego czasu pracy pracowników pod-
miotów leczniczych (osób zatrudnionych 
na podstawie umów o pracę) do 7 godzin 
35 minut dziennie (w skrajnym przypad-
ku do 12 godzin na dobę), zaś tygodniowo 
do 37 godzin i 55 minut. Wskazany czas 
pracy, także tygodniowy, może być prze-
kroczony w wypadku pełnienia dyżurów 
medycznych, pod warunkiem zapewnie-
nia pracownikowi w każdej dobie 11 go-
dzin odpoczynku, także bezpośrednio 
po zakończeniu dyżuru. Przepisy te nie 
obejmują jednak personelu medycznego 
zatrudnionego na podstawie umów cywil-
noprawnych. W konsekwencji, w 17 pod-
miotach leczniczych czas pracy lekarzy 
zatrudnionych na podstawie umów cy-
wilnoprawnych znacznie przekraczał  
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24 godziny13 – wynosił od 31 do nawet 
151 godzin (6,3 dnia) bez przerwy. Taka 
organizacja czasu pracy lekarzy może bu-
dzić uzasadnione wątpliwości co do za-
pewnienia wymaganej jakości świadczo-
nych przez nich usług i w konsekwencji 
bezpieczeństwa pacjentek. Główną przy-
czyną takiego stanu były absencje perso-
nelu (urlopy, zwolnienia) i niechęć lekarzy 
kontraktowych, aby dojeżdżać do szpitala 
na jeden dyżur.

Zapewnienie prawa  
do intymności i godności

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta14 stanowi o prawach pa-
cjentów podczas ich leczenia. Dotyczy 
ono na przykład prawa do uzyskania od 
lekarza przystępnej informacji o stanie 
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych 
oraz możliwych metodach diagnostycz-
nych i leczniczych. Pacjent ma też prawo 
wyrażania zgody na wykonywanie zabie-
gów operacyjnych, stosowanie leczenia 
lub diagnostyki stwarzających podwyż-
szone ryzyko. Ponadto należy mu się 
poszanowanie intymności i godności, 
w szczególności w czasie udzielania mu 
świadczeń zdrowotnych. W 16 szpita-
lach niektóre z sal porodowych lub gabi-
netów badań zorganizowano w sposób 
niezapewniający pacjentkom prawa do 
intymności i godności. Funkcjonowały bo-
wiem wielostanowiskowe sale porodowe 

13 Wyznacznik przyjęty przez NIK na potrzeby kontroli.
14 Ustawa z 6.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.6.2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpo-

wiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 739).
16 Uzasadnienie do zarządzenia nr 34/2015/DSOZ Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określe-

nia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

(co dopuszczają przepisy rozporządze-
nia w sprawie wymagań, jakim powin-
ny odpowiadać pomieszczenia podmio-
tu leczniczego15), w których jednak nie 
było możliwości pełnego stosowania tego 
prawa. Na przykład, w 12 skontrolowa-
nych oddziałach łóżka porodowe w sa-
lach wielostanowiskowych oddzielono 
głównie parawanami, niegwarantującymi 
zachowania intymności, m.in. ze względu 
na obecność w trakcie porodu osób bli-
skich innym pacjentkom. W 10 szpitalach 
sale porodowe lub gabinety badań były 
zaś tak zorganizowane, że przy otwarciu 
drzwi osoby postronne mogły zobaczyć 
pacjentkę w intymnej sytuacji. 

W 10 oddziałach położniczych bra-
kowało lub były nieczynne sygnalizacje 
świetlne ostrzegające przed wejściem osób 
postronnych do sal i gabinetów w trakcie 
obecności pacjentki.

W ocenie NIK także brak możliwości 
podania znieczulenia zewnątrzoponowego, 
narusza prawo kobiet do godnego odby-
cia porodu drogami natury. Tymczasem, 
z powodu braku odpowiedniej liczby ane-
stezjologów, w 20 skontrolowanych od-
działach położniczych ich nie stosowano. 
Nie poprawiło tej sytuacji wprowadzenie 
przez NFZ od 1 lipca 2015 r. dodatkowej 
stawki 416 zł za każdy poród, w trakcie 
którego zastosowano takie znieczulenie. 
W konsekwencji nie osiągnięto poprawy 
bezpieczeństwa i komfortu pacjentek16 
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oraz obiecywanego przez przedstawicieli 
NFZ zmniejszenia liczby c. c.17.

NIK zwróciła również uwagę, że więk-
szość oddziałów położniczych o I pozio-
mie referencyjności w powiatowych 
ZOZ zostanie wyłączona z uczestnictwa 
w „Programie opieki koordynowanej nad 
kobietą w ciąży fizjologicznej”18, zakładają-
cego zapewnienie przyszłym matkom peł-
noprofilowej opieki w okresie ciąży, porodu 
i sześciu tygodni po urodzeniu dziecka. 
W formie pilotażu ten Program wprowa-
dził Prezes NFZ w kwietniu 2016 r. (już po 
zakończeniu kontroli NIK). Większość od-
działów położniczych nie spełnia bowiem 
zakładanego w Programie wymogu przyj-
mowania 600 porodów rocznie, zaś żaden 
ze skontrolowanych szpitali o I poziomie 
referencyjności nie zapewniał znieczule-
nia zewnątrzoponowego podczas poro-
du drogami natury. Pacjentki mieszkające 
w miejscowościach odległych od oddzia-
łów z II lub III poziomu referencyjności 
nie będą więc mogły skorzystać z tego 
Programu.

Interwencje medyczne

W standardach opieki okołoporodowej 
określono poszczególne elementy opie-
ki medycznej, mającej na celu zapewnie-
nia dobrego stanu zdrowia matki i dziec-
ka, przy ograniczeniu do niezbędnego 

17 <http://www.expressilustrowany.pl/artykul/3931073,chca-zahamowac-epidemie-cesarskich-ciec-placa 
-za-porod-ze-znieczuleniem,id,t.html>.

18 <http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/program-opieki-koordynowanej-nad-kobieta 
-w-ciazy-fizjologicznej-informacja-prasowa,6790.html>.

19 National Institute for Health Excellence w 2007 r. opracował wytyczne dotyczące postępowania w trakcie 
porodu fizjologicznego mającego miejsce w terminie 37-42 tygodnia ciąży.

20 Strategia�działań�na�rzecz�opieki�przy�porodzie�naturalnym�w�Krajowym�Systemie�Opieki�Zdrowotnej z 2008 r. 
(„Estrategia de Atención al Parto Normal del Sistema Nacional de Salud”).

minimum interwencji medycznych, 
w szczególności cesarskiego cięcia; am-
niotomii (przebicie pęcherza płodowe-
go); stymulacji czynności skurczowej 
(przez podawanie oksytocyny); podawa-
nia opioidów; nacięcia krocza; podawania 
noworodkowi mleka modyfikowanego, 
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 
zdrowotnego, w ramach których opieka 
opiera się na praktykach o udowodnionej 
skuteczności. Problemem przy ocenie skali 
interwencji medycznych okazuje się brak 
wyznacznika, kiedy mamy do czynienia 
z poziomem „niezbędnego minimum in-
terwencji medycznych”. Polska jest jednym 
z trzech państw, w których opracowano na 
piśmie standardy opieki okołoporodowej 
(analogiczne dokumenty opracowano też 
w Anglii19 oraz w Hiszpanii20). Choć róż-
nią się one w niektórych szczegółach od 
polskich (np. czas trwania bezpośredniego 
kontaktu matki z noworodkiem zaraz po 
urodzeniu, metody łagodzenia bólu), ale 
wszystkie na pierwszym miejscu stawia-
ją uniwersalne wartości, takie jak dobro 
kobiety i dziecka, serdeczność, szacunek, 
troskę, respektowanie potrzeb.

Kontrola NIK miała ustalić dlaczego 
w Polsce jest bardzo wysoki odsetek po-
rodów rozwiązywanych przez cesarskie 
cięcie. Zgodnie z zaleceniami Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO), odsetek 



56 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Władysław Radgowski

ten powinien mieścić się w przedziale 
10 – 15%21 wszystkich odbieranych po-
rodów (taką wartość przyjmowano do 
2014 r., zaś obecnie WHO zaleca wykony-
wanie tego zabiegu wyłącznie w medycznie 
uzasadnionych przypadkach). Z prezen-
towanych przez WHO badań statystycz-
nych wynika, że zalecany wskaźnik w la-
tach 2007–2014 nie został przekroczony 
tylko w Afryce (4%) oraz w południowo-
-wschodniej Azji (10%). Najwięcej c.c. 
miało miejsce w obu Amerykach (38%) 
i w Europie (25%)22. Natomiast według 
danych Instytutu Matki i Dziecka w Polsce 
odsetek porodów rozwiązywanych za po-
mocą c. c. systematycznie rośnie, z 18,1% 
w 1999 r. do 39,9% w 2013 roku. W wo-
jewództwie podkarpackim wyniósł on 
w 2013 r. aż 48,2%, a w łódzkim 45,9%23. 

Z prezentowanych przez WHO badań 
statystycznych wynika, że wskaźnik c.c. 
w Polsce (42%) był jednym z najwyższych 
w Europie (średnio 25%)24, zaś według 
raportu OECD, pod tym względem zaj-
mowaliśmy czwarte miejsce w Europie25. 
Dane z wybranych państw OECD przed-
stawiono na rysunku 1, s. 57.

Według badań naukowych, c.c., jak każda 
operacja brzuszna, może spowodować 

21 <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161442/1/WHO_RHR_15.02_eng.pdf?ua=1>.
22 <http://apps.who.int/gho/data/view.main.1610>.
23 Dane z raportu Umieralność�okołoporodowa�wczesna�płodów�i�noworodków�Polska-2013�oraz�1999–2013, 

opublikowanego przez Instytut Matki i Dziecka,Warszawa 2014.
24 <http://apps.who.int/gho/data/view.main.1610>.
25 <http://siostraania.pl/raport-oecd-polska-na-czwartym-miejscu-w-europie-pod-wzgledem-liczby-cesarskich-ciec/>.
26 M. Jóźwik: Powikłania�matczyne�związane�z�cięciem�cesarskim, „Perinatologia, Neonatologia”, tom 1, ze-

szyt 1, s. 57-65, 2008.
27 Cięcie�cesarskie�i�krwiotwórczych�komórek�macierzystych�epigenetyka�noworodka�–�konsekwencje�dla�przy-

szłego�zdrowia, opublikowane w American Journal of Obstetrics and Technology z 1.7.2014, http://ki.se/
en/news/cesarean-section-may-cause-epigenetic-changes.

28 Fragmenty z artykułu Rodzić�po�polsku, „Polityka” nr 9/2014 (2947), 26.02−4.03.2014.

powikłania dotyczące np. układu roz-
rodczego, moczowego i pokarmowego. 
Wykonanie kolejnego cięcia znacząco pod-
nosi prawdopodobieństwo powikłań26. Taki 
poród, ma,według naukowców, dalekosięż-
ne skutki dla zdrowia dzieci. Zabieg ten, 
zdaniem Mikaela Normana z Karolinska 
Instituet, może zmienić strukturę DNA 
dziecka, skutkiem czego dzieci częściej za-
padają na choroby immunologiczne, takie 
jak cukrzyca, rak, astma, alergie. Czynnik, 
który powoduje zmiany w kodzie genetycz-
nym, to poziom stresu przy narodzinach. 
Przy porodzie fizjologicznym stres nasila 
się stopniowo, zaś przy c. c. występuje 
u noworodka olbrzymi szok, który praw-
dopodobnie „przeprogramowuje” DNA27 
Z kolei Jianmeng Liu z Centrum Nauk 
o Zdrowiu na Uniwersytecie w Pekinie 
dowodzi, że dzieci urodzone przez c. c. są 
bardziej narażone w przyszłości na nad-
wagę i otyłość. 

Dziecko, które przychodzi na świat si-
łami natury, przeżywa w trakcie porodu 
także silny, ale stopniowy stres, co uod-
parnia psychikę. Ważny jest też kontakt 
z florą bakteryjną matki – jest to pierw-
sza naturalna szczepionka w życiu dziec-
ka28. Tak więc zabieg c.c. powinien być 
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wykonywany w uzasadnionych wypad-
kach, gdy przemawiają za tym względy 
medyczne.29

W publikacjach prasowych, interneto-
wych często mówi się o wykonywaniu c. c. 
„na życzenie” pacjentek, czego istotną przy-
czyną – o czym była mowa w czasie panelu 
ekspertów zorganizowanego 11 czerwca 
2015 r. w NIK – są brak zaufania pacjen-
tek do funkcjonującego w Polsce syste-
mu opieki okołoporodowej oraz zachęty 
kierowane przez środowisko celebrytek. 
Zjawisko to jest powszechnie krytykowa-
ne, ale może być wyjaśnieniem dużego 
odsetka porodów przez c. c. 

Zdaniem Światowej Federacji Gineko-
logów i Położników, wykonanie takiego 

29 Według OECD Helth Statistics 2015.

zabiegu „(…) bez wskazań medycznych 
jest etycznie nieuzasadnione i wykracza 
poza granice dobrej praktyki medycznej. 
Ponadto koszty cesarskiego cięcia znacz-
nie przewyższają koszty porodu drogami 
natury. Poród drogami natury jest bez-
pieczniejszy w krótkim i dłuższym czasie 
zarówno dla matki, jak i dziecka. Operacja 
macicy stwarza zagrożenia w późniejszych 
ciążach (…)”.

 Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 
(PTG) stwierdziło, że: „(…) dopuszcze-
nie do poważnego zabiegu operacyjnego 
zbędnego w świetle wiedzy medycznej 
i doświadczenia lekarskiego wypełnia zna-
miona przestępstwa. Ponadto wyrażenie 
przez lekarza zgody na przeprowadzenie 

Rysunek 1. Wskaźnik cesarskich cięć w wybranych krajach29 (w %)

Źródło: Patrz przypis 29.
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zabiegu cesarskiego na życzenie może 
skutkować odpowiedzialnością lekarza za 
naruszenie zasad wykonywania zawodu, 
a nawet odpowiedzialnością karną i cywil-
ną”30. Zagadnienie zbyt dużego odsetka 
porodów przez c. c. jest niezwykle de-
likatne, bowiem często się mówi i pisze 
o tragicznych skutkach niezastosowania tej 
metody rozwiązania porodu. W artykule 
„Rodzić po polsku”, opublikowanym po 
serii zgonów noworodków (w jednym wy-
padku także matki), padło stwierdzenie, że 
najtragiczniejsze „wpadki” położników to 
odstąpienie od c. c. albo przeprowadzenie 
tego zabiegu zbyt późno31.

Pomimo niekwestionowanego przez 
położników wyższego bezpieczeństwa 
porodu odbytego siłami natury od c. c., 
w skontrolowanych jednostkach odsetek 
porodów zakończonych c. c. wzrósł. W la-
tach 2010–2012 wynosił kolejno: 40,6%, 
41,5% i 43,3%, zaś po wejściu w życie stan-
dardów opieki okołoporodowej wzrósł do 
46,4% w 2013 r., 48,2% w 2014 r. i 47,1% 
w 2015 r. (do końca września). W skraj-
nym przypadkach wskaźnik c. c. kształ-
tował się od 38,1% (SP ZOZ w Opocznie) 
do 77,9% (SP ZOZ w Sejnach). Należy 
zwrócić uwagę, że obie te placówki były 
na tym samym, najniższym poziomie re-
ferencyjności (pierwszym, czyli z zasady 
do odbierania porodów nieskomplikowa-
nych). Odsetek porodów zakończonych 

30 <http://ciaza.mp.pl/porod/show.html?id=72059>.
31  Rodzić�po�polsku, patrz przypis 28.
32 <http://www.hli.org.pl/pl/newsy/8-cesarskie-ciecia-w-modzie>.
33 Dane na podstawie analizy w każdym ze skontrolowanych szpitali losowo wybranej dokumentacji medycznej 

50 pacjentek, które w latach 2013–2015 urodziły dziecko przez c. c.
34 <http://pulsmedycyny.pl/2582141,72628,ciecie-cesarskie-rekomendacje-polskiego-towarzystwa 

-ginekologicznego>.

c. c. w skontrolowanych szpitalach był 
zatem wyższy od średniej krajowej, która 
w 2014 roku wyniosła ok. 42%32 i znacznie 
wyższy od zalecanego do 2014 roku przez 
WHO. Dynamikę wzrostu c. c. od 2010 r. 
w szpitalach objętych kontrolą obrazuje 
rysunek 2, s. 59.

Duże zróżnicowanie udziału c.c., zwłasz-
cza podczas porodów wykonywanych w ra-
mach I poziomu referencyjnego wskazuje, 
że jednym z powodów nieprzestrzegania 
standardów opieki okołoporodowej w tej 
dziedzinie może być brak odpowiedniej 
świadomości i przedmiotowe podejście 
personelu medycznego do pacjentek 
oraz chęć jak najszybszego zakończenia 
porodu, a także presja pacjentek i osób 
im towarzyszących.

Istotnym powodem dużej liczby c. c. jest 
rozwiązanie poprzedniego porodu pacjent-
ki w taki właśnie sposób. Z tego względu 
w skontrolowanych szpitalach wykonano 
24% c. c.33 (od 6% w SP ZOZ w Opocznie 
do 54% c. c. w Instytucie Matki i Dziecka 
w Warszawie). Stosownie do rekomenda-
cji PTG, pacjentka po wcześniejszym za-
biegu c. c. może urodzić dziecko drogami 
natury, jeśli istnieją dogodne warunki ze 
strony rodzącej i płodu, a rodząca wyrazi 
„świadomą zgodę na próbę porodu drogami 
rodnymi, podpisaną w załączonej doku-
mentacji”34. Jednak wymóg podpisywania 
w takiej sytuacji odrębnej zgody może być 
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barierą w wybieraniu przez pacjentki tej 
metody rozwiązania porodu. Nie posiadają 
one bowiem pełnej, rzetelnej informacji 
o możliwości w wielu wypadkach bez-
piecznego rozwiązania porodu drogami 
natury. W piśmiennictwie światowym 
coraz częściej uznaje się poród siłami na-
tury po cięciu cesarskim wielokrotnym 
jako bezpieczniejszą alternatywę dla ko-
lejnego cięcia35. 

Także z wytycznych Królewskiego To-
wa rzystwa Ginekologów i Położników 
w Londynie z października 2015 r. wyni-
ka, że najbardziej liczące się w świecie to-
warzystwa naukowe (National Institute for 

35 R. Poręba, M. Jędrzejko, A. Poręba i U. Sioma-Markowska: Wskazania�do�cięcia�cesarskiego, „Perinatolo-
gia, Neonatologia”, tom 1/2008, zeszyt 1, 11-18.

36 <https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_45.pdf>.
37 M. Jóźwik: Powikłania matczyne związane z cięciem cesarskim, „Perinatologia, Neonatologia”, tom 1/2008, 

zeszyt 1, 57-65.

Health and Care Excellence, Royal College 
of Obstetricians and Gynaecologists, 
American College of Obstetricians and 
Gynecologists, National Institutes of 
Health) stwierdziły, iż planowany poród 
drogami natury po wcześniejszym cesar-
skim cięciu z klinicznego punktu widzenia 
jest bezpiecznym wyborem dla większo-
ści kobiet, które były poprzednio pod-
dane przezotrzewnemu c. c. (cięcie po-
przeczne nad pęcherzem moczowym)36. 
Wykonanie kolejnego cięcia znacząco pod-
nosi prawdopodobieństwo powikłań37. 
Jeden z uczestników panelu ekspertów 
zorganizowanego przez NIK stwierdził: 

Rysunek 2. Odsetek cięć cesarskich w 24 skontrolowanych szpitalach (w %)

Źródło: Dane własne NIK.

50

48

46

44

42

40

38

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.

36



60 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Władysław Radgowski

„Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, do 
którego należę, którego jestem honorowym 
członkiem, wystosowało taką rekomen-
dację, że kobieta musi wyrazić zgodę na 
poród drogami natury po przebytym cię-
ciu, jeżeli nie powtarzają się schorzenia. To 
jest bzdura. Cięcie cesarskie jest operacją, 
dość dużą operacją obarczoną 10-krotnie 
większą umieralnością niż poród drogami 
natury. A co jest największym przeciw-
wskazaniem operacji? Każdy chirurg to 
powie. Brak wskazań…”.

Negatywny wpływ na wzrost liczby po-
rodów rozwiązywanych operacyjnie miało 
też zapewne nieinformowanie pacjentek 
o zagrożeniach dla zdrowia dziecka, także 
w przyszłości. Pacjentki przed zabiegiem 
c. c. podpisywały bowiem opracowany 
przez PTG38 formularz „świadomej zgody 
na operacyjne rozwiązanie ciąży metodą 
cesarskiego cięcia”, w którym informowano 
je o możliwości wystąpienia 11 powikłań, 
w tym urazów u noworodka podczas otwie-
rania macicy lub wydobywania płodu. Nie 
było natomiast informacji o zagrożeniach 
dla zdrowia dziecka. Tymczasem, jak już 
wcześniej napisano, według naukowców 
poród drogą c. c. ma dalekosiężne nega-
tywne skutki dla zdrowia dzieci (np. po-
datność na astmę, alergie).

Wysoki był w skontrolowanych szpita-
lach odsetek pozostałych interwencji me-
dycznych zastosowanych podczas porodu, 
tj. nacięcie krocza, stymulacja czynności 
skurczowej, przebicie pęcherza płodo-
wego. Skrajne dane ze skontrolowanych 

38 <http://pulsmedycyny.pl/2582141,72628,ciecie-cesarskie-rekomendacje-polskiego-towarzystwa-
ginekologicznego>.

39 <http://www.rodzicpoludzku.pl/Porod/Naciecie-krocza-czy-mozesz-tego-uniknac.html>.

oddziałów położniczych przedstawiono 
na rysunku 3, s. 61.

Interwencje takie wykonano średnio 
u 79% pacjentek, których dokumentacja 
medyczna była analizowana. W trzech 
oddziałach o I poziomie referencyjności, 
co najmniej jedną z ww. interwencji za-
stosowano wobec wszystkich pacjentek 
(których dokumentacja była analizowa-
na), a w pozostałych placówkach o takim 
samym poziomie referencyjności wskaź-
nik interwencji wynosił od 34% do 90%. 
Nacięcie krocza wykonano u 57% pacjen-
tek, podczas gdy na przykład w Szwecji 
wykonuje się je u 9,7% pacjentek, w Nowej 
Zelandii – 11%, w Wielkiej Brytanii i Danii 
– 12%, a w USA ok. 33%39. Blisko połowie 
pacjentek (44%) podano natomiast oksy-
tocynę w celu stymulacji porodu, a prze-
bicie pęcherza płodowego zastosowano 
u 17% pacjentek.

WHO i UNICEF, Amerykańska Aka-
demia Pediatrii oraz naukowe towarzystwa 
żywieniowe uznały nadrzędność pokarmu 
matki w żywieniu dziecka w stosunku do 
mieszanek sztucznych opartych na mleku 
krowim. Mleko kobiece ma znaczenie od-
żywcze, immunologiczne i troficzne dla 
rozwijającego się organizmu. U noworod-
ków przedwcześnie urodzonych karmio-
nych mlekiem matki udokumentowano 
poprawę przeżywalności, zmniejszenie 
ryzyka występowania martwiczego za-
palenia jelit, retinopatii wcześniaczej, 
zakażeń, zmniejszenie częstości hospita-
lizacji w pierwszym roku życia, poprawę 
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parametrów neurorozwojowych. Z tego 
powodu konsultant krajowy neonatologii 
opracował „Program wczesnej stymulacji 
laktacji dla ośrodków neonatologicznych 
i położniczych III poziomu referencyjne-
go”40. Jednak w większości skontrolowanych 
ZOZ nie przestrzegano zalecenia ogranicze-
nia do niezbędnego minimum podawania 
noworodkom mleka modyfikowanego sfor-
mułowanego w standardach opieki około-
porodowej, jak i w wymienionym wyżej 
Programie. Ze względu na nadrzędność 
mleka matki nad sztucznymi mieszanka-
mi, zgodnie z tym Programem, w sytuacji 
gdy noworodek nie jest w stanie prawidło-
wo ssać z piersi bezpośrednio po urodzeniu, 
matka powinna rozpocząć odciąganie po-
karmu tak szybko, jak to możliwe, najlepiej 
jeszcze w sali porodowej, jednak nie później 
niż do szóstej godziny po urodzeniu dziecka. 

40 Opublikowane w „Standardy Medyczne/Pediatria”, t.11/ 2014, s. 9-16. Program opracowany przez Klinikę 
Neonatologii i Intensywnej Terapii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa – redakcja E. Helwich.

Temu służą laktatory, które powinny znaj-
dować się na terenie oddziału położniczego 
oraz lodówki do przechowywania pokar-
mu. Laktatory posiadały oddziały położni-
cze w 17 objętych kontrolą szpitalach, zaś 
w 15 znajdowały się lodówki do przecho-
wywania odciągniętego mleka. Brak lakta-
torów uzasadniany był krótkim pobytem 
pacjentki na oddziale i wolą korzystania 
z własnych urządzeń. Spośród oddziałów 
o III poziomie referencyjności, w pięciu 
(z siedmiu skontrolowanych) znajdowały się 
laktatory i lodówki do przechowywania od-
ciągniętego mleka. Nie było tych urządzeń 
w Kli nice Położnictwa Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego w Gdańsku i w od-
dziale położniczym Szpitala Wojewódzkie go 
im. Mikołaja Kopernika w Koszali nie, gdyż 
– jak wyjaśniono – sprzęt ten zapewniały 
oddziały neonatologii.

Rysunek 3. Odsetek interwencji medycznych zastosowanych podczas porodu (w %)

Źródło: Dane własne NIK.
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Żadnemu z noworodków, których do-
kumentację medyczną poddano anali-
zie, nie podawano mleka gromadzonego 
w banku mleka kobiecego. Zgodnie z ww. 
Programem41, standardem w wypadku 
braku lub niedoboru mleka matki powinno 
być dokarmianie w pierwszej kolejności 
mlekiem od kwalifikowanych dawczyń 
(z banku mleka kobiecego), zaś dopiero 
pokarmem drugiego wyboru jest sztuczna 
mieszanka dla niemowląt. Jednym z po-
wodów była znikoma liczba banków mleka 
w Polsce. W latach 2013–2014 funkcjo-
nowały jedynie cztery takie placówki42, 
w tym dwie w Warszawie. O ile jednak 
można usprawiedliwić szpitale daleko po-
łożone od tych banków, to trudniej takie 
tłumaczenie przyjąć w stosunku do pod-
miotów zlokalizowanych w pobliżu banku 
mleka lub nawet w tej samej miejscowości. 

Średnio co trzeci noworodek, którego 
dokumentację medyczną analizowano, do-
karmiany był sztucznym mlekiem (38%)43. 
Tylko w trzech szpitalach noworodkom nie 
podawano mleka modyfikowanego, a w ko-
lejnych czterech dokarmiano od 2% do 9% 
noworodków. Ponad połowę nowo naro-
dzonych dzieci dokarmiano w dziewięciu 
skontrolowanych jednostkach. Wszystkie 
dokarmiano w Samodzielnym Publicznym 
Wielospecjalistycznym ZOZ w Stargardzie 
Szczecińskim, 96% w SP ZOZ w Kościanie, 

41 Pomimo, że Program dotyczy głównie oddziałów o III poziomie referencyjnym, to wskazania medyczne do 
karmienia noworodków są uniwersalne i niezależne od poziomu referencyjności.

42 Śląski Bank Mleka Kobiecego w Rudzie Śląskiej oraz w Klinice Neonatologii Szpitala im. prof. W. Orłowskiego 
w Warszawie, Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.

 <https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/aktualnosci/bank_mleka_faq.pdf>.
43 W każdej ze skontrolowanych jednostek analizie poddano dokumentację medyczną 100 pacjentek, w tym 

50, które rodziły drogami natury i 50, których ciążę rozwiązano w drodze c. c.

90% w SP ZOZ w Myszkowie, 84% w Szpi-
talu Powiatowym w Zawierciu, a 80% 
w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika 
Rydygiera w Suwałkach. Znaczne różnice 
w podawaniu noworodkom mleka modyfi-
kowanego, zwłaszcza w oddziałach o I po-
ziomie referencyjnym, wynikają z podejścia 
personelu medycznego (uwarunkowane-
go szkoleniami w tym zakresie), a często 
z braku odpowiedniej liczby pielęgniarek 
i pośpiechu.

 Wpływ na częste podawanie mleka mo-
dyfikowanego noworodkom mogła mieć 
atrakcyjna cena preparatów dostarczanych 
do większości skontrolowanych szpitali 
w stosunku do ceny rynkowej (ok. 3 zł). 
W latach 2013–2015 producenci i dystry-
butorzy dostarczali je za symboliczną opła-
tą od 0,01 zł za jednorazową buteleczkę 
o pojemności 90 ml (ze smoczkiem) lub 
nawet bezpłatnie. Może to prowadzić do 
przyzwyczajenia noworodków do tego po-
karmu, a także rodziców, gdyż karmienie 
przez smoczek jest wygodniejsze. 

W celu zapewnienia wczesnej i prawidło-
wej laktacji, szczególnie ważne jest prze-
strzeganie – ustalonego rozporządzeniem 
w sprawie standardów opieki okołoporo-
dowej – obowiązku położenia noworodka 
na brzuchu matki od razu po urodzeniu 
(tzw. kontakt „skóra do skóry”) i przysta-
wieniu go do jej piersi (pierwsza próba 
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karmienia noworodka piersią, podczas któ-
rej ma też odbyć się instruktaż w zakre-
sie prawidłowego przystawienia dziecka 
do piersi). Taki kontakt powinien trwać 
co najmniej dwie godziny bez przerwy – 
może być przerwany jedynie w sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia matki lub 
noworodka. Standard ten nie był jednak 
przestrzegany w siedmiu skontrolowanych 
jednostkach, w 12 innych w części analizo-
wanej dokumentacji medycznej brakowało 
informacji o jego spełnieniu, zaś w dwóch 
kolejnych w dokumentacji odnotowano 
położenie noworodka na brzuchu matki, 
lecz nie było informacji o czasie trwania 
tego kontaktu.

Podsumowanie
We wszystkich objętych kontrolą szpita-
lach pacjentkom zapewniono bezpłatne 
świadczenia medyczne objęte kontrak-
tem z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
W większości z nich zatrudniono także 
wymaganą przez NFZ liczbę personelu 
medycznego, jednak niewystarczającą 
w stosunku do potrzeb. 

W konsekwencji miały miejsce wypad-
ki nawet kilkudniowego, nieprzerwanego 
czasu pracy lekarzy. Wiadomo, że pełnie-
nie dyżuru tylko przez jednego anestezjo-
loga może, w razie nagłej konieczności, 
uniemożliwić wykonanie natychmiasto-
wego c. c. 

W większości objętych kontrolą pod-
miotów leczniczych naruszano prawo pa-
cjentek do intymnego i godnego przebie-
gu porodu, w tym także z powodu braku 

44 Na potrzeby kontroli przyjęto, że wysoki odsetek interwencji medycznych w naturalny poród, to taki, który 
wynosi ponad 50% w analizowanej próbie.

możliwości podania znieczulenia zewną-
trzoponowego podczas porodu odbywa-
nego drogami natury. Bardzo wysoki był 
odsetek interwencji medycznych podczas 
porodów44, mimo że w rozporządzeniu 
w sprawie standardów opieki okołopo-
rodowej założono zapewnienie dobrego 
stanu zdrowia matki i dziecka przy ogra-
niczeniu takich interwencji do niezbęd-
nego minimum. Co trzeci noworodek do-
karmiany był mlekiem modyfikowanym, 
chociaż WHO i inne organizacje, także na-
ukowe i żywieniowe, powszechnie uznają 
nadrzędność pokarmu matki w żywieniu 
dziecka w stosunku do mieszanek sztucz-
nych, opartych na mleku krowim.

Stwierdzone przez NIK wypadki od-
bywania porodów w pomieszczeniach 
niezgodnych z wymogami ustalonymi 
przez Ministra Zdrowia, niezapewnia-
jących intymnego i godnego pobytu na 
oddziale położniczym wynikają m.in. ze 
złej sytuacji finansowej szpitali, zwłasz-
cza oddziałów położniczych. Pogarsza ją 
wysoki odsetek porodów zakończonych 
c. c., które są bardziej kosztowne od poro-
dów fizjologicznych. Odsetek interwencji 
medycznych, w tym c. c., i podawania no-
worodkom mleka modyfikowanego, był 
znacznie zróżnicowany w poszczególnych 
oddziałach. Przyczyną tego może być brak 
odpowiedniej świadomości personelu me-
dycznego.

Ze względu na skalę i wagę negatywnych 
ustaleń kontroli, szczególnie dotyczących 
bezpieczeństwa oraz zdrowia pacjentek 
i noworodków, a także zapewnienia im 
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odpowiedniej godności i intymności, NIK 
wnioskowała do Ministra Zdrowia o roz-
ważenie m.in.:

 • wprowadzenia w  rozporządzeniu 
w sprawie świadczeń gwarantowanych 
wymogu takiej organizacji pracy aneste-
zjologów, aby w razie konieczności było 
możliwe natychmiastowe znieczulenie 
pacjentki;

 • wprowadzenia w rozporządzeniu w spra-
wie szczegółowych wymagań, jakim po-
winny odpowiadać pomieszczenia i urzą-
dzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą, uregulowań gwarantujących za-
pewnienie pacjentkom prawa do intymno-
ści i godności w salach porodowych i ga-
binetach badań;

 • podjęcia inicjatywy zmierzającej do 
utworzenia banków mleka kobiecego na 
terenie każdego z województw;

 • przeprowadzenia kampanii informu-
jącej kobiety o ewentualnych, negatyw-
nych skutkach jakie może spowodować 
zabieg c. c.

Ponadto Minister Zdrowia wraz z Pre-
zesem NFZ powinni podjąć działania 
w celu usunięcia rozbieżności w zakresie 
podejścia do stosowania znieczuleń ze-
wnątrzoponowych. W standardach opieki 
okołoporodowej postuluje się bowiem ich 
ograniczenie do minimum, podczas gdy 
Prezes NFZ wprowadził dodatkową opłatę 
dla podmiotów leczniczych stosujących ten 
sposób uśmierzania bólu podczas porodu 
siłami natury.

W celu ograniczenia liczby zabiegów 
cesarskiego cięcia krajowy konsultant 
w dziedzinie położnictwa i ginekologii, 
powinien rozważyć wystąpienie do PTG 
o wprowadzenie obowiązku informowania 
pacjentek przed wykonaniem tego zabiegu 

o jego możliwych negatywnych skutkach 
dla zdrowia dziecka.

Konsultant krajowy w dziedzinie położ-
nictwa i ginekologii wraz z konsultantami 
w dziedzinie neonatologii, pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położniczego powin-
ni opracować dla szkół rodzenia jedno-
lity program edukacji, uwzględniający 
zagadnienie szkodliwości wykonywania 
medycznie nieuzasadnionego cesarskie-
go cięcia. 

Z przeprowadzonych przez NIK badań 
ankietowych wynika bowiem, że kobiety 
w ciąży wiedzę na temat porodu czerpią 
z Internetu, czasopism, rozmów ze znajo-
mymi. Tylko 224 spośród 731 kobiet, które 
urodziły pierwsze dziecko, uczęszczało 
do szkoły rodzenia. Wskazana jest zatem 
odpowiednio wczesna edukacja jak naj-
większej liczby kobiet w ciąży w szkołach 
rodzenia. Niezbędne w tym zakresie byłyby 
aktywne działania jednostek samorządu 
terytorialnego, mogących opracować pro-
gramy dofinansowujące funkcjonowanie 
takich szkół. 

Powszechne stosowanie interwencji 
medycznych przez wszystkie skontro-
lowane oddziały o I poziomie referen-
cyjności wymaga zwiększenia nadzoru 
przez konsultantów wojewódzkich i kon-
sultanta krajowego z zakresu położnictwa 
i ginekologii.

Do kierowników podmiotów leczni-
czych z oddziałami położniczymi NIK 
wnioskowała o: 

 • zorganizowanie udzielania świadczeń 
medycznych przez lekarzy zatrudnionych 
na podstawie innej niż umowa o pracę 
(np. na podstawie umowy zlecenia) w spo-
sób zapewniający odpowiedni odpoczy-
nek pomiędzy dyżurami, a tym samym 
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właściwą jakość świadczonych usług 
i bezpieczeństwa pacjentkom; kształce-
nie lekarzy i położnych, także w zakresie 
umiejętności: 

– przekonywania pacjentek i osób im 
bliskich co do szkodliwości nieuzasad-
nionego medycznie wykonywania c.c 
i do odmawiania wykonania tego zabiegu 
w sytuacji braku wskazań medycznych, 
– informowania kobiet o wykonywanych 
świadczeniach medycznych;
 • informowanie pacjentek o wszystkich 

skutkach stosowania zabiegu cesarskiego 
cięcia i innych interwencji medycznych, 

umożliwiające uzyskanie świadomej zgody 
na wykonanie tych czynności.

Ze względu na nadrzędność mleka matki 
nad sztucznymi mieszankami, dobrą prak-
tyką byłoby wdrożenie przez kierowników 
podmiotów leczniczych rekomendacji za-
mieszczonych w „Programie wczesnej stymu-
lacji laktacji dla ośrodków neonatologicznych 
i położniczych III poziomu referencyjnego”.

WŁADYSŁAW RADGOWSKI
Delegatura NIK w Białymstoku

Słowa kluczowe: opieka okołoporodowa, oddziały położnicze, przyrost naturalny, cesarskie 
cięcie, noworodek 

Key words: perinatal care, maternity ward, birth rate, Caesarian, newborn 
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LESZEK CHWAT

Woda jest nie tylko jednym z podstawowych dóbr niezbędnych do życia człowieka, ale 
spełnia też inne ważne role, przede wszystkim w gospodarce1. Należy zapewnić jej nie-
zakłócony obieg w środowisku, maksymalnie ograniczając marnotrawienie, a także 
eliminując zanieczyszczenia. Powinno się również umożliwić nieograniczony dostęp do 
wody każdemu człowiekowi, z zachowaniem odpowiednich warunków ekonomicznych, 
w tym dostępności cenowej2. Prawidłowość kształtowania cen usług za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków badała Najwyższa Izba Kontroli. Ustalenia kontroli 
pozwalają podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, czy w Polsce samorządy skutecznie 
chronią mieszkańców przed nadmiernym wzrostem cen za te usługi. 

Kształtowanie rynku usług  
wodociągowo-kanalizacyjnych

Gospodarowanie wodą i wykorzystanie jej zasobów

Wprowadzenie12

W rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ z 3 sierpnia 2010 r. podkreślono jej 
wagę w życiu człowieka. Zagadnienie ko-
nieczności bezpiecznego dostarczania jej 
mieszkańcom miast zostało podniesione 
w Europejskiej Karcie Miejskiej przyjętej 
w 1992 r. przez Stałą Konferencję Władz 
Lokalnych i Regionalnych Europy – Organ 

1 Woda wykorzystywana jest w rolnictwie, przemyśle lub przez gospodarstwa domowe (m.in. jako czynnik 
produkcji lub umożliwiający transport).

2 Dostępność cenowa  usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest jedną z zasad wynikających z traktatu akce-
syjnego. Przyjmuje się, że obciążenia budżetu rodziny z tytułu opłat za wodę i ścieki nie powinny przekroczyć 
3% jej dochodów netto.

3 The European Urban Charter, Strasbourg, Council of Europe, Publishing and Documentation Service, 1993, s. 86.

Rady Europy3. Natomiast w ramowej dy-
rektywie wodnej Unii Europejskiej uznano 
znaczenie wody – jako dziedzictwa wy-
magającego ochrony. 

Sprawa dostępu do wody i usług kana-
lizacyjnych była w 2013 r. przedmiotem 
pierwszej, przeprowadzonej na podstawie 
Traktatu z Lizbony, europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej „Dostęp do wody i kanalizacji 
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jest prawem człowieka! Woda jest dobrem 
publicznym, nie towarem” (Right2Water). 
Sygnatariusze „Right2Water” zwrócili 
się do Komisji o „zaproponowanie aktów 
prawnych implementujących prawo czło-
wieka do wody pitnej i urządzeń sanitar-
nych, zgodnie z wytycznymi Organizacji 
Narodów Zjednoczonych oraz przyczy-
niających się do zapewnienia dostępu 
do wody oraz kanalizacji jako podstawo-
wych usług publicznych dla wszystkich”. 
Natomiast Komisja Europejska w komuni-
kacie z 19 marca 2014 r.4, odnoszącym się do 
powyższej inicjatywy obywatelskiej, zachę-
ca państwa członkowskie, aby: „Działając 
w ramach swoich kompetencji, uwzględniły 
obawy wyrażone przez obywateli w ramach 
tej inicjatywy oraz aby zintensyfikowały 
swoje wysiłki w celu zapewnienia infra-
struktury sanitarnej wszystkim obywate-
lom oraz bezpiecznej, czystej i dostępnej 
finansowo wody pitnej”.

Według danych WHO5 dla prawidłowe-
go zaspokojenia potrzeb bytowych i sanitar-
nych człowieka mieszkającego w miastach 
niezbędne jest zużycie 100 litrów wody 
dziennie. Dostępność wody o określonych 
parametrach użytkowych, odprowadze-
nie i utylizacja ścieków realizowane są 
przez system wodociągowo-kanalizacyjny. 

4 COM (2014) 177.
5 Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization), działająca w ramach Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (ONZ).
6 Artykuł został przygotowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Kształtowanie�cen�usług�za�do-

starczanie�wody�i�odprowadzanie�ścieków, nr ewid. 20/2016/P/15/101/LSZ (LSZ/430/002/2015), De-
legatura NIK w Szczecinie, czerwiec 2016 r.<https://www.nik.gov.pl/plik/id,11672,vp,14030.pdf>, dostęp 
18.8.2016. Kontrolą objęto również działania podejmowane przed 2013 r. oraz do czasu zakończenia badań, 
o ile miały wpływ na realizację kontrolowanych zadań.

7 Na podstawie ekspertyzy „Instytucjonalny kształt regulacji i nadzoru nad sektorem wod-kan w wybranych 
krajach europejskich”, przygotowanej w związku z kontrolą P/15/101 „Kształtowanie cen usług za do-
starczanie wody i odprowadzanie ścieków” przez dr hab. A. Kopańską z Wydziału Nauk Ekonomicznych  
Uniwersytetu Warszawskiego, wykorzystanej w Informacji wymienionej w przyp. 6.

Zasadniczą rolę odgrywają w nim przed-
siębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, 
które z reguły działają w warunkach na-
turalnego monopolu. Istotną rolę pełnią 
również organy odpowiedzialne za nadzór 
nad kształtowaniem cen świadczonych 
przez nie usług. Mają one przede wszyst-
kim zapobiegać nieuzasadnionemu zawyża-
niu kosztów i obniżaniu jakości produkcji.

Cena wody powinna być ustalona z po-
szanowaniem zasady zapewnienia jedy-
nie niezbędnych przychodów podmiotowi 
dostarczającemu ją i odprowadzającemu 
ścieki, ustalonych na podstawie uzasadnio-
nych kosztów, z uwzględnieniem ochrony 
interesów odbiorców usług. Zagadnieniem 
kształtowania cen usług za dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków zajmowa-
ła się Najwyższa Izba Kontroli, przepro-
wadzając kontrolę obejmującą okres od 
1 stycznia 2013 r. do 20 czerwca 2015 r.6. 
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na 
pytanie, czy w Polsce samorządy skutecz-
nie chronią mieszkańców przed nadmier-
nym wzrostem cen za te usługi. 

Systemy nadzoru 
w krajach UE7

W większości krajów Unii Europejskiej 
na samorządach lokalnych spoczywa 
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obowiązek zapewnienia mieszkańcom 
dostępu do usług wodociągowo-kanali-
zacyjnych, a one są właścicielami przed-
siębiorstw realizujących to zadanie. Nie 
znaczy to jednak, że samorządy, tak jak 
w Polsce, mają całkowitą swobodę w usta-
laniu wszystkich istotnych dla ceny usłu-
gi czynników cenotwórczych, takich jak 
np. marża zysku. Ponadto brak nadzoru 
organów państwowych nad procesem 
kształtowania cen usług wodociągowo-
-kanalizacyjnych, z czym mamy u nas do 
czynienia, jest na tle uregulowań obowią-
zujących w krajach UE ewenementem. 

W literaturze wyróżnia się kilka in-
stytucjonalnych modeli nadzoru i re-
gulacji w sektorze8. Jednym z nich jest 
model najbliższy polskim rozwiązaniom, 
w którym są one prowadzone bezpośred-
nio przez organ rządowy lub samorządo-
wy. W takim systemie, funkcjonującym 
np. w Niemczech i Holandii, dostarczanie 
wody i odbiór ścieków jest zadaniem gmin. 

W Niemczech przedsiębiorstwa świad-
czące usługi wodociągowo-kanalizacyjne 
działają jako podmioty prawa publicznego 
lub prywatnego – wybór formy organizacyj-
nej należy do właściwej rady. W wypadku 
wyboru formy spółki prawa publicznego 
najczęściej właścicielem pozostaje samo-
rząd. Podstawowe zasady dotyczące opłat 
za wodę i ścieki uregulowane są w ustawie 
o opłatach lokalnych, a przepisy dotyczące 
działania gmin w poszczególnych landach 

8 OECD 2009a; s. 25. 
9 Podstawowe zasady dotyczące kalkulowania opłat to m.in.: zasada odpowiedniości (opłaty mają być od-

powiednie/proporcjonalne do usługi); zasada zwrotu kosztów (opłaty powinny pokrywać koszty działania 
przedsiębiorstw co znaczy, że nie mogą one w długim okresie generować deficytu lub nadwyżki); zakaz 
przekraczania kosztów (planowane dochody nie mogą przekraczać oczekiwanych kosztów. 

dodatkowo określają sposoby kalkulowania 
tych opłat9. Konsumenci mający wątpliwo-
ści co do zasadności wysokości opłat mogą 
zgłosić sprawę do sądu administracyjnego 
– jeśli usługi świadczy podmiot prawa pu-
blicznego. Klienci przedsiębiorstw dzia-
łających na podstawie prawa prywatnego 
mają możliwość zgłoszenia skarg na wy-
sokość taryf do sądu cywilnego. 

Natomiast w systemie holenderskim 
występuje hierarchiczna kontrola, a część 
odpowiedzialności ponoszą władze po-
szczególnych 12 prowincji oraz 24 wyspe-
cjalizowanych regionalnych administracji 
wodnych, odpowiedzialnych za zarządza-
nie wodą. Nadzór nad bieżącym funkcjo-
nowaniem przedsiębiorstw wodociągowo-
-kanalizacyjnych sprawują ich właścicie-
le – władze prowincji i gmin, natomiast 
kwestie związane z taryfami są nadzo-
rowane przez rząd. Dostarczanie wody 
pitnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków 
finansowane są przez system opłat pobiera-
nych przez przedsiębiorstwa, a dodatkowo 
wprowadzono podatki związane z wodą 
i jej wykorzystaniem. Przedsiębiorstwa 
wodne zobowiązane są do opłaty podat-
ków za wykorzystanie wody, które pokry-
wają koszty administracji i nadzoru, a ich 
wysokość jest częścią kosztów działania 
uwzględnianą w taryfach. Dla zwiększenia 
efektywności nadzoru, a również w celu 
tworzenia konkurencji funkcjonuje system 
oceniana metodą porównawczą (za pomocą 
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benchmarkingu) poszczególnych podmio-
tów tego sektora.

W drugim modelu tworzona jest wy-
specjalizowana i niezależna od rządu i sa-
morządów instytucja regulatora10. Przy-
kładem działania zewnętrznego regulatora, 
niezależnego od rządu i samorządów, jest 
system brytyjski (funkcjonujący w Anglii 
i Walii). Na rynku tym, w wyniku prywa-
tyzacji sektora w latach 80., świadczeniem 
usług wodociągowo-kanalizacyjnych zaj-
mują się wyłącznie podmioty prywatne. 
W 1989 r. powołano instytucję niezależ-
nego publicznego regulatora rynku usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. Office 
of Water Services11. Obok tego w Anglii 
i Walii działają podmioty regulujące inne 
obszary funkcjonowania przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych12. OFWAT 
prowadzi m.in. analizy i regulacje doty-
czące taryf za usługi wodociągowo-ka-
nalizacyjne. Każde przedsiębiorstwo 
jest oceniane indywidualnie, ale na tle 
sektora – i otrzymuje indywidualne li-
mity określające możliwe zmiany cen za 
usługi. Limity te ustalane są raz na 5 lat 
i mogą być zaskarżone do Urzędu Nadzoru 
Konkurencji. Taryfy mają z jednej strony 
zapewnić przedsiębiorstwom dochody po-
zwalające na stabilne działanie, uwzględ-
niając ich potrzeby inwestycyjne, a z dru-
giej powinny zapewniać dostępność wody 

10 W Polsce – Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej.
11 Zwany dalej: OFWAT.
12 Właściwe ministerstwa rządu Anglii i Walii są odpowiedzialne za tworzenie przepisów i standardów zwią-

zanych z ochroną środowiska, a również zasad udzielania licencji na działalność w sektorze. Wsparciem 
w podejmowaniu tych działań jest Agencja ds. Środowiska – regulator sektora w odniesieniu do spraw zwią-
zanych z ochroną środowiska. Inspektorat ds. jakości wody jest odpowiedzialny za kontrolę jakości wody. 
Urząd Nadzoru Konkurencji kontroluje spełnianie zasad konkurencyjności na rynku, w szczególności ana-
lizuje propozycje łączenia firm. Interesy konsumentów są dodatkowo chronione przez Radę Konsumentów 
Wody. Działa również stowarzyszenie przedsiębiorstw wodnych, które reprezentuje interesy tych firm.

mieszkańcom. Także w krajach, takich jak 
Włochy czy Portugalia, gdzie w sektorze 
wodociągowo-kanalizacyjnym dominuje 
własność publiczna, nadzór nad kształto-
waniem cen usług powierzono zewnętrz-
nym regulatorom rynku. Co ciekawe, we 
Włoszech regulator ten nadzoruje także 
rynek gazu i energii.

Obok tych dwóch modeli w literaturze 
wymienia się także model kontraktowy, 
gdzie umowa zawarta między rządem/sa-
morządem, a operatorem/przedsiębior-
stwem definiuje podstawowe zasady dzia-
łania tego przedsiębiorstwa oraz model, 
w którym określone funkcje regulatora 
delegowane są do podmiotów trzecich, 
np. zrzeszeń przedsiębiorstw lub innych 
organizacji pozarządowych.

Polski system  
wodociągowo-kanalizacyjny
Zmiany, jakie zaszły w Polsce po 1989 r., 
w tym związane z akcesją do UE, doty-
czyły także systemu wodociągowo-kana-
lizacyjnego. Dostosowanie do wymogów 
ochrony środowiska wymagało poniesie-
nia znaczących nakładów inwestycyjnych. 
Od 1989 r. długość sieci wodociągowej 
w Polsce wzrosła trzykrotnie. Obecnie 
88% Polaków objętych jest dostępem do 
sieci wodociągowej, a 64% ma dostęp do 
sieci kanalizacyjnej. W latach 2003–2015 
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na budowę lub modernizację sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjnych oraz oczyszczal-
ni ścieków przeznaczono ok. 90 mld zł13 
i miało to istotny wpływ na wzrost cen 
tych usług. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków jest zadaniem 
własnym gminy, a zatem jest zadaniem 
z zakresu użyteczności publicznej. W dok-
trynie administracyjnej podnosi się, że 
„zadania użyteczności publicznej, z samej 
istoty nie będą stanowiły działalności go-
spodarczej gmin. Zobowiązanie do bieżą-
cego i nieprzerwanego zaspokajania zbioro-
wych potrzeb ludności przez świadczenie 
usług powszechnie dostępnych zakłada 
nieuwzględnianie takich aspektów, jak: 
istniejąca koniunktura rynkowa, wzrost lub 
spadek cen, zmiana zakresu i rozmiarów 
prowadzonej działalności, zawieszenie lub 
likwidację działalności w wypadku braku 
zysku itp.”14. Realizację opisanego wyżej 
zadania gminy powierzają wyspecjalizo-
wanym podmiotom – przedsiębiorstwom 
wodociągowo-kanalizacyjnym. Działają 

13 Ernst & Young za Forbes. Raport: http://ey.media.pl/pr/292340/analiza-ey-prawie-90-mld-zl-na-inwesty-
cje-i-co-dalej-sektor-wodociagowo-kanalizacyjny-potrzebuje-reform.

14 K. Bendarzewski [w:] P. Chmielnicki (red.), Komentarz�do�ustawy�o�samorządzie�gminnym, Warszawa 2004, 
s. 117. 

15 Rocznik statystyczny Zmiany�strukturalne�grup�podmiotów�gospodarki�narodowej�w�rejestrze�REGON�
I�półrocze�2015�r., GUS, Warszawa 2015 r., s. 83.

16 Natomiast w dziale odprowadzania i oczyszczania ścieków działało między innymi: 689 spółek prawa handlo-
wego, 33 spółki cywilne, 3 spółdzielnie oraz 2159 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
Według opracowania IG WP Przedsiębiorstwa�wodociągowo-kanalizacyjne�w�Polsce.�Struktura,�forma�wła-
sności,�zatrudnienie,�wynagrodzenia, Bydgoszcz, kwiecień 2015, duża liczba osób fizycznych zajmujących 
się odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wynika z tego, że obejmuje taką działalność jak oczyszczanie 
szamb lub dowożenie ścieków do punktów zlewnych, którą często zajmują się małe podmioty.

17 Przedsiębiorstwo w Poznaniu należało do 10 miast i gmin oraz 11 osób fizycznych (0,03% udziału w kapitale 
zakładowym), przedsiębiorstwo w Krakowie było własnością spółki akcyjnej, której jedynym akcjonariuszem 
był Kraków. Przedsiębiorstwa w Szczecinie, Wrocławiu i Lublinie były jednoosobowymi spółkami gminy. 
Wspólnikami przedsiębiorstwa w Szczecinku było 6 gmin powiatu szczecineckiego. Informacja w wynikach 
kontroli, patrz przypis 6, s. 67. 

one jako spółki prawa handlowego, za-
kłady budżetowe, gospodarstwa pomoc-
nicze lub jednostki organizacyjne gminy 
(związku gmin). 

Według stanu na 30 czerwca 2015 r.15, 
w Polsce funkcjonowało 1840 podmio-
tów gospodarczych zajmujących się pobo-
rem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody, 
w tym: w formie spółek prawa handlo-
wego 689, spółek cywilnych 33, przed-
siębiorstw państwowych 3, spółdzielni 3, 
osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą 24916. Objęte kontrolą NIK 
przedsiębiorstwa działały w formie spół-
ek prawa handlowego. Akcjonariuszami 
(udziałowcami) były wyłącznie jednostki 
samorządu terytorialnego, z wyjątkiem 
przedsiębiorstwa w Poznaniu, którego 
akcjonariuszami było 10 miast i gmin 
oraz 11 osób fizycznych17. Taka sytuacja 
jest typowa dla całego kraju.

Podmioty te, powołane jako tzw. „firmy 
celu publicznego”, działają na rynku usług, 
który nie jest rynkiem konkurencyjnym. 
Wprawdzie w skali kraju funkcjonuje 
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kilkaset przedsiębiorstw wodociągowo-
-kanalizacyjnych, ale każde z nich w polu 
swojego działania jest naturalnym mono-
polistą. W tej sytuacji zadanie ochrony 
interesów konsumenta powinien spełniać 
regulator rynku, którym w obowiązującym 
w Polsce systemie prawnym jest samorząd 
terytorialny. Warto zauważyć, że jest to 
jedyna monopolistyczna branża, dla której 
nie ustanowiono regulatora na szczeblu 
ogólnokrajowym18. 

Wypełnianiu przez organy samorządu 
terytorialnego funkcji regulatora rynku 
służą przede wszystkim dwa narzędzia. 
Pierwszym z nich jest prawo do ustala-
nia polityki inwestycyjnej w zakresie roz-
woju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, 
drugim prawo do corocznej weryfikacji 
wniosków taryfowych przedkładanych 
przez przedsiębiorstwa wodociągowo-ka-
nalizacyjne oraz uchwalania taryf za usłu-
gi świadczone przez te przedsiębiorstwa. 
Politykę inwestycyjną samorząd realizuje 
uchwalając „Plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń ka-
nalizacyjnych” (dalej: Plan rozwoju sieci 
lub Plan). Powinien być zgodny z innymi 
dokumentami planistycznymi obowiązują-
cymi w gminie, między innymi kierunkami 
rozwoju gminy określonymi w studium 
uwarunkowań i kierunków jej zagospoda-
rowania oraz z miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego19. Łącznie 
dokumenty te tworzą szeroko rozumiany 
program rozwoju gminy. Istnienie takiego 

18 Taki „regulator” funkcjonuje m.in. na rynku energii, telekomunikacyjnym lub usług pocztowych. 
19 Art. 21 ustawy z 7.6.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 139, ze zm.).
20 T. Markowski: Zarządzanie�rozwojem�miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999 r., s.152.

programu „(…) daje poczucie stabiliza-
cji, stanowi źródło informacji dla wielu 
jednostek gospodarujących, obniża nie-
pewność działania jednostek. Pozwala 
to na wydłużenie horyzontu decyzyjne-
go jednostek na dokonywanie wyborów 
rozwojowych dla działalności o dłuższym 
okresie zwrotu nakładów bezpośrednich 
i pośrednich.”20. Aby wypełniać te funk-
cje, Plan rozwoju sieci musi uwzględniać 
rzeczywiste, dobrze rozpoznane i realne 
potrzeby konsumentów, a jednocześnie po-
winien być dokumentem o wysokim stop-
niu wiarygodności. Na podstawie danych 
w nim zawartych zarówno indywidualni 
konsumenci, jak i podmioty gospodarcze 
mogą podejmować bardzo istotne decy-
zje, powodujące poważne konsekwencje 
ekonomiczne. Z tego powodu uchwalenie 
Planu powinno być poprzedzone stosowny-
mi analizami i konsultacjami społecznymi 
pozwalającymi na wypracowanie kompro-
misu pomiędzy bardzo często sprzecznymi 
interesami poszczególnych podmiotów, 
a także uwzględniającymi możliwości 
finansowe samorządu oraz konsumen-
tów ‒ nabywców świadczonych usług. 
Dowolność w modyfikacji uprzednio 
uchwalonego Planu przez m.in. odstąpienie 
od poszczególnych zadań, zmianę termi-
nu realizacji inwestycji lub wykonywanie 
nieujętych w nim inwestycji, szczególnie 
jeśli modyfikacje te dokonywane byłyby 
z pominięciem uprawnionych organów sa-
morządu terytorialnego, może naruszyć 
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zasadę jawności działań sektora publicz-
nego, a w konsekwencji mieć negatywny 
wpływ na decyzje podejmowane przez 
konsumentów.

Drugim narzędziem sprawowania przez 
samorząd funkcji organu regulacyjnego 
jest prawo weryfikacji planów taryfowych 
przygotowanych corocznie przez przedsię-
biorstwa. Obowiązek ten ciąży na organach 
wykonawczych samorządu – prezyden-
tach (burmistrzach, wójtach). Powinni 
oni każdorazowo dokonywać sprawdze-
nia prawidłowości przedstawionych przez 
przedsiębiorstwo danych dotyczących 
niezbędnych kosztów funkcjonowania. 
W szczególności sprawdzeniu podlegać 
powinna zasadność ponoszenia określo-
nych wydatków, wiarygodność ujętych we 
wnioskach danych dotyczących elementów 
cenotwórczych, stopień realizacji inwesty-
cji ujętych w Planie rozwoju sieci, zgodność 
wniosku z przepisami prawa itp. Dopiero 
po akceptacji proponowanych taryf przez 
organ wykonawczy, mogą one być przed-
stawione do zatwierdzenia przez organ 
stanowiący – radę.

Wyniki kontroli
Kontrolę21 mającą na celu zweryfikowa-
nie czy organy samorządu terytorialnego 
prawidłowo wykonują swoje zadania do-
tyczące nadzoru nad przedsiębiorstwa-
mi wodociągowo-kanalizacyjnymi, NIK 
przeprowadziła w 2015 r. Objęto nią 

21 Informacja w wynikach kontroli, patrz przypis 6, s. 67.
22 Obciążenia budżetu rodziny z tytułu opłat za wodę i ścieki przekraczały 3% jej dochodów netto.
23 Spośród kosztów istotny wpływ na wysokość taryf miała amortyzacja. Wszystkie objęte kontrolą przedsię-

biorstwa uwzględniały w taryfach pełną wartość amortyzacji naliczonej od środków trwałych, niezależnie 
od źródeł finansowania wytworzenia lub nabycia (środki własne, kredyty, dotacje, środki z UE). Przedsię-
biorstwa wskazywały, że związane to było m.in. z koniecznością pozyskania środków na przyszłe inwestycje 

5 przedsiębiorstw działających na obsza-
rach miast powyżej 300 tys. mieszkańców 
oraz 5 urzędów tych miast (tj. Kraków, 
Lublin, Poznań, Szczecin i Wrocław). 
W informacji o wynikach kontroli wyko-
rzystano również wyniki kontroli skargo-
wej przeprowadzonej przez Delegaturę 
NIK w Szczecinie w urzędach miast: 
Szczecinek, Biały Bór i Borne-Sulinowo, 
Urzędzie Gminy Szczecinek oraz w przed-
siębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym 
w Szczecinku. 

W ocenie NIK, nadzór organów samo-
rządu terytorialnego nad kształtowaniem 
cen usług za dostarczanie wody i odpro-
wadzanie ścieków nie chronił odbiorców 
usług przed wzrostem cen. Miało to wpływ 
na przekraczanie poziomu dostępności ce-
nowej usług22, co w wypadku kilku gmin 
wymusiło stosowanie przez nie dopłat do 
cen. Samorządy nie wykorzystywały sku-
tecznie posiadanych narzędzi regulacyj-
nych, w postaci między innymi prawa do 
weryfikacji wniosków taryfowych oraz za-
twierdzania taryf. W praktyce prefero-
wano ochronę interesów ekonomicznych 
przedsiębiorstw. Zagadnienie dostępności 
cenowej usług nie było traktowane jako 
równie istotne. Ponadto wzrost nakładów 
na modernizację i rozbudowę sieci wodo-
ciągowo-kanalizacyjnej, choć znaczący, 
nie był wystarczającym uzasadnieniem 
skali wzrostu cen23. Stwierdzono także, 
że w części zyski przeznaczane były na 
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zadania niezwiązane ze zbiorowym zaopa-
trzeniem w wodę i odprowadzaniem ście-
ków, np. na wypłatę dywidend24.

Źródłem nieprawidłowości może być 
postawienie samorządów w potrójnej roli: 
właściciela przedsiębiorstwa25, regulatora 
rynku26 i przedstawiciela konsumentów27. 
Powstaje w takiej sytuacji konflikt intere-
sów. Nie jest on eliminowany przez udział 
rady miasta (gminy) w procesie uchwa-
lania taryf, ponieważ jest on iluzoryczny. 
Wprawdzie to rada uchwala stawki, ale nie 
ma wpływu na ich wysokość. Po przedło-
żeniu zweryfikowanych przez prezydenta 
taryf rada może:

 • podjąć uchwałę o zatwierdzeniu taryf 
– w ciągu 45 dni od wpłynięcia wniosku 
przedsiębiorstwa do prezydenta;

 • odrzucić wniosek – jedynie wtedy, gdy 
wniosek został sporządzony niezgodnie 
z przepisami;

wodociągowo-kanalizacyjne oraz na utrzymanie (remonty) infrastruktury. Ponadto, z uwagi na finansowanie 
nakładów inwestycyjnych ze środków pozyskanych z UE, kierowały się zasadą „zanieczyszczający płaci”. 
Przedsiębiorstwa miały również możliwość ujęcia w taryfach amortyzacji naliczonej od środków trwałych 
użytkowanych nieodpłatnie, przekazanych na podstawie porozumienia z gminą. Z dwóch przedsiębiorstw 
użytkujących nieodpłatnie środki trwałe nie skorzystało z takiej możliwości przedsiębiorstwo we Wrocławiu.

24 Zyski przedsiębiorstw przeznaczane były głównie na zwiększenie kapitałów zapasowych (249 mln zł za 
lata 2013–2014, tj. 81,8%). Ponadto z zysków finansowano cele niezwiązane ze zbiorowym zaopatrzeniem 
w wodę i odprowadzaniem ścieków, np. przeznaczano je na dywidendę (35 602,7 tys. zł, tj. 11,7%), a także 
kwotą 800 tys. zł (tj. 0,3%) wsparto „Fundację Rozwoju Sportu”.

25 Pełni funkcje właściciela (przez zgromadzenie wspólników, zebranie akcjonariuszy, wyznaczanie członków 
rad nadzorczych, a co za tym idzie, obsadę zarządów przedsiębiorstw). Jako właściciel zobowiązany jest 
do dbałości o stan finansów przedsiębiorstwa, jego rozwój, zapewnienie dochodów pozwalających na osią-
gnięcie dodatniego wyniku finansowego.

26 Jest organem regulacyjnym w zakresie ustalania taryf za ww. usługi. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zobowiązuje prezydenta do przeprowadzenia weryfikacji wnio-
sków taryfowych. Weryfikacji podlegać powinny zarówno wydatki przedsiębiorstwa, które mają wpływ na 
taryfy, jak i plany inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Weryfikacja w szcze-
gólności obejmuje zgodność wniosku taryfowego z prawem oraz celowość kosztów związanych ze świadcze-
niem usług poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym. Także plany inwestycyjne przedsiębiorstwa 
podlegają weryfikacji przez prezydenta w zakresie ich zgodności z planami gminy.

27 Reprezentuje ogół konsumentów tych usług – jako pochodzący z powszechnych wyborów przedstawiciel 
mieszkańców gminy. Ciąży na nim obowiązek zapewnienia dostępności usług o określonych parametrach 
(technicznych, sanitarnych itp.) oraz w cenie, która zapewni realizację zasady dostępności cenowej.

 • nie podejmować żadnej uchwały – wtedy 
taryfy zweryfikowane przez prezydenta 
wchodzą w życie po upływie 70 dni od 
złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo.

Wyniki kontroli wskazują, że organy 
stanowiące samorządu terytorialnego 
nie uczestniczyły w procesie weryfikacji 
wniosków taryfowych. Wystąpiły częste 
wypadki odstąpienia od procedowania 
uchwał w sprawie taryf przez rady objętych 
kontrolą JST. Niezatwierdzenie 60% taryf 
spowodowało ich wejście w życie w propo-
nowanej przez przedsiębiorstwa wysokości 
w terminie 70 dni od złożenia wniosków. 

W kontrolowanych urzędach nie wy-
pracowano skutecznych metod weryfi-
kacji dokumentacji przygotowywanej 
przez przedsiębiorstwa wodociągowo-
-kanalizacyjne. Dotyczyło to zarówno 
wniosków taryfowych, jak i planów roz-
woju sieci. Przedsiębiorstwa dysponowały 
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Rysunek 1. Procedura zatwierdzania taryf

Źródło: Opracowanie własne.
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rozbudowanymi strukturami organiza-
cyjnymi, które na co dzień zajmowały 
się zarówno sprawami finansowymi, jak 
i procesami planistycznymi. Natomiast 
w skontrolowanych jednostkach samorzą-
du terytorialnego (JST) weryfikacji ma-
teriałów przygotowanych przez przedsię-
biorstwa dokonywali doraźnie delegowa-
ni pracownicy, dla których zadanie to nie 
było podstawowym zajęciem. W procesie 
weryfikacji wniosków nie uczestniczyły 
np. służby księgowo-finansowe lub komórki 
odpowiedzialne za kontrolę wewnętrzną. 
W efekcie był to proces powierzchowny 
i formalny. Odpowiedzialni za ten proces 
pracownicy urzędów nie korzystali z ma-
teriałów źródłowych i nie przeprowadzali 
koniecznych analiz (np. dotyczących za-
sadności kosztów). Tworzenie w urzędach 
wyspecjalizowanych komórek organizacyj-
nych, które zajmowałyby się szczegółową 
analizą i weryfikacją wniosków taryfowych, 
z punktu widzenia JST, wydaje się mało 
racjonalne. Weryfikacja wniosków taryfo-
wych jest zadaniem incydentalnym, doko-
nywanym raz w roku, dotyczącym jednego 
przedsiębiorstwa. Tylko w jednym ze zba-
danych urzędów opracowano sformalizo-
wane procedury weryfikacji wniosków. Nie 
zmienia to faktu, iż prawidłowa weryfikacja 
wniosków taryfowych ma istotne znaczenie 
dla poziomu obciążeń finansowych miesz-
kańców, a w efekcie na jakość ich życia.

Kontrola wykazała, że przedsiębior-
stwa osiągały znacznie wyższe zyski 

28 W latach 2013–2014 osiągnięty wskaźnik zysku do marży zysku ujętej we wnioskach taryfowych przez pięć 
dużych przedsiębiorstw wyniósł 1,95. Łącznie koszty (ujęte przez pięć kontrolowanych przedsiębiorstw 
w taryfach jako niezbędne przychody, bez marży zysku), zostały przeszacowane w latach 2013–2014 o 6,4%, 
tj. o kwotę 163 727,9 tys. zł.

z działalności wodociągowo-kanalizacyj-
nej, niż marża zysku ujęta we wnioskach 
taryfowych. W latach 2013–2014 duże 
przedsiębiorstwa łącznie zaplanowały 
marżę zysku na poziomie 103 139,1 tys. zł, 
osiągnięty zysk wyniósł 201 239,5 tys. zł28. 
Wynikało to między innymi ze wzrostu 
wykonanych przychodów w stosunku do 
wielkości zaplanowanej. Przykładowo, nie-
doszacowanie wielkości sprzedaży przez 
przedsiębiorstwo w Krakowie zaledwie 
o 1 punkt procentowy miało wpływ na 
zwiększenie przychodów o ok. 4 mln zł. 
Przedsiębiorstwa zawyżały koszty świad-
czonych usług (a tym samym wysokość 
taryf) przez ich przeszacowywanie lub 
ujmowanie w nich nieuzasadnionych 
kosztów (np. promocji, reklamy, sponso-
ringu). Wykonanie w przedsiębiorstwie 
w Krakowie wszystkich kosztów (z wy-
łączeniem marży zysku) w stosunku do 
planu taryfowego w roku 2013 i 2014 wy-
niosło odpowiednio: 77,39% i 85,14%. Na 
przykład, poniesione koszty energii w roku 
2013 i 2014 były niższe od kwot ujętych 
w planie o 14,7% i 8%. W Szczecinie ponie-
sione koszty energii były niższe odpowied-
nio o 12,6% i 19,9%; w Lublinie o 7,65% 
i 9,69%; a w Poznaniu (w 2014 r.) o 25%. 
Dokonywanie korekty planów taryfowych 
w następnym roku taryfowym o kwoty 
przeszacowania lub niedoszacowania z roku 
poprzedniego mogłoby mieć wpływ na 
wyhamowanie wzrostu cen, co obrazują 
szacunki dotyczące Krakowa.
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Wnioski29

Obowiązujący w Polsce system ustalania 
cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych 
w istocie sprowadza się do tego, że ceny 
kształtowane są przez dostawców usług 
będących na lokalnym rynku monopoli-
stami. Nadzór JST nad procesem ustala-
nia cen jest iluzoryczny. Występuje real-
ne zagrożenie fiskalizacją opłat za usługi. 
Samorządy będąc właścicielami przedsię-
biorstw mogą ich zyski przeznaczać na inne 

29 Przy założeniu równej marży zysku na obu rodzajach działalności. Szacunkowa liczba faktur 236 878 (obli-
czona na podstawie informacji o średniej miesięcznej wartości faktury – 138 zł).

cele niż zaspokojenie zbiorowych potrzeb 
mieszkańców w zakresie usług wodocią-
gowo-kanalizacyjnych. Mogą więc dążyć 
do nieuzasadnionych zysków. Osiągnięcie 
przez przedsiębiorstwo zysków więk-
szych niż „niezbędne” nie przekłada się 
na ceny wody w następnym roku. Może 
to być zachętą do zawyżania planowanych 
kosztów i zaniżania wartości planowanej 
sprzedaży we wnioskach taryfowych. 
Ułatwia to słaby nadzór samorządów 

Treść Jednostka 
miary

Działalność

wodociągowa kanalizacyjna ogółem

Plan rzeczowy mln m3 43,25 43,16  

Zakładana cena zł/m3 3,60 5,43  

Planowane przychody (A x B)1 mln zł 155,70 234,36 390,06

Planowany zysk mln zł   26,17

Zrealizowany plan rzeczowy mln m3 43,50 43,40  

Zrealizowane przychody (E x B)2 mln zł 156,60 235,66 392,26

Zrealizowany zysk mln zł   45,32
Zrealizowana relacja zysku  
do przychodów %   11,55
Cena niezbędna do uzyskania 
zakładanej relacji  
zysku do przychodów zł/m3 3,41 5,15  

Zawyżenie ceny zł/m3 0,19 0,28  

Nadmiernie pobrane opłaty mln zł 8,13 12,24 20,37
Szacunkowe zawyżenie  
faktury (miesięcznej) zł   7,17
Szacunkowe zawyżenie  
faktury (miesięcznej) %   5,19

Tabela 1. Szacunkowe wyliczenie korekty planów taryfowych na 2013 r. dotyczących Krakowa29

Źródło: Opracowanie własne.

1 A – Plan rzeczowy, B – Zakładana cena; 2 E – Zrealizowany plan rzeczowy
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i brak konsekwencji dla przedsiębiorstwa. 
Jednocześnie obecny system nie motywu-
je i nie wspiera działań dotyczących kon-
solidacji przedsiębiorstw wodociągowo-
-kanalizacyjnych. Przeprowadzenie tego 
procesu mogłoby mieć pozytywny wpływ 
na obniżenie kosztów działalności i na ob-
niżenie cen usług. 

Powyższe argumenty przemawiają za 
usytuowaniem funkcji regulatora rynku 
poza gminą. Jedynie działania wyspecja-
lizowanego regulatora, zatrudniającego 
odpowiednio przygotowaną kadrę, mogą 
ochronić konsumentów przed monopoli-
stycznymi działaniami jedynych (na okre-
ślonym terenie) dostawców usług. Nie 
oznacza to konieczności tworzenia nowej 
instytucji nadzoru. Wystarczające wydaje 
się przyznanie odpowiednich kompeten-
cji30 istniejącemu podmiotowi. Wyniki 
kontroli wskazują, że zadania regulatora 
mogłyby obejmować analizę ekonome-
tryczną prowadzoną na podstawie danych 
uzyskiwanych z przedsiębiorstw. Miałaby 
ona na celu ustalanie wieloletnich limitów 
taryf w układzie regionalnym z uwzględ-
nieniem kategoryzacji gmin. System po-
winien określać możliwość czasowych 

30 Na przykład: określanie metody ustalania i aktualizacji opłat za wodę i ścieki lub monitorowanie tego procesu, 
określanie opłat dla różnych typów odbiorców, limitów przychodów lub stopy zwrotu z inwestycji; określanie 
i monitorowanie standardów jakości wody pitnej. Źródło: OECD 2015; str. 15-16. 

odstępstw – w uzasadnionych wypadkach 
– od ustalonych limitów. Jednocześnie za-
twierdzanie taryf nie musiałoby się odby-
wać corocznie.

Działaniem zwiększającym ochronę od-
biorców usług może być wprowadzenie 
wymogu uwzględniania przez przedsię-
biorstwo w przychodach kolejnego roku 
taryfowego nadwyżek osiągniętych zysków 
w stosunku do założeń wniosku taryfowe-
go. Przy jednoczesnym określeniu limitu 
marży zysku ustalanej we wnioskach ta-
ryfowych, może mieć to istotny wpływ 
na obniżenie taryf i dochowanie poziomu 
dostępności cenowej usług. Dobrym roz-
wiązaniem mogłoby być również wprowa-
dzenie formy bonifikaty (upustu), przez 
jednorazowe obniżenie rachunków odbior-
ców usług w kolejnym roku taryfowym 
o wartość wymienionej nadwyżki.

JAROSŁAW STANISZEWSKI 
dyrektor,
LESZEK CHWAT 
doradca techniczny, 
Delegatura NIK w Szczecinie

Słowa kluczowe: usługi wodociągowo-kanalizacyjne, woda, zasoby wody, racjonalne wykorzystanie 
wody, opłaty za wodę i ścieki 

Key words: sewage and water supply services, water, water reserves, efficient water usage, 
water and sewage charges
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Niskie dochody własne i wysoki poziom zadłużenia, powstającego najczęściej w związ-
ku z  finansowaniem inwestycji, blokują rozwój małych samorządów, utrudniając 
samodzielną realizację wielu zadań publicznych. Sytuacji nie ułatwia demografia 
– przeważają tam osoby w wieku poprodukcyjnym, wielu młodszych, w poszukiwaniu 
lepszych warunków życia, przenosi się bowiem do większych miast. Dotychczasowe 
kryteria przyznawania subwencji lub wpłat do budżetu państwa, oparte na liczbie 
mieszkańców, mogą więc istotnie ograniczyć źródła dochodów tych JST. 

Wykonywanie wybranych zadań publicznych 
przez małe gminy

Zaspokajanie potrzeb wspólnoty

Artykuł 16 ust. 1 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.1 
stanowi, że ogół mieszkańców zasadni-
czego podziału terytorialnego stanowi 
z mocy prawa wspólnotę samorządową. 
Uczestniczy ona w sprawowaniu władzy 
publicznej (art. 16 ust. 2 Konstytucji), aby 
umożliwić społecznościom lokalnym bez-
pośredni wpływ na funkcjonowanie danej 
wspólnoty, przez przejęcie zadań lokalnych 
niezastrzeżonych na rzecz innych pod-
miotów. Małe gminy2 stanowią w Polsce 
ponad ¼ ogółu gmin (622 z 2479)3, a na 
ich terenie zamieszkuje ok. 2364 tys. ludzi 

1 Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
2 Kryterium rozróżnienia małych gmin od pozostałych jest liczba mieszkańców nieprzekraczająca 5000.
3 Według stanu na koniec 2014 r.
4 Ustawa z 8.3.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.).

(6% mieszkańców kraju). Gmina dysponuje 
najszerszym zakresem kompetencji, po-
nieważ art. 6 ustawy o samorządzie gmin-
nym4 wprowadza domniemanie właściwo-
ści gminy dla wszystkich spraw publicz-
nych o znaczeniu lokalnym, jeżeli nie są 
one zastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. Są to: zadania własne, mające 
na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb 
wspólnoty oraz zadania zlecone, z zakresu 
administracji rządowej, a także z zakresu 
organizacji, przygotowania i przeprowa-
dzenia wyborów powszechnych oraz re-
ferendów. Niezależnie od wielkości każda 
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gmina musi obligatoryjnie realizować te 
zadania publiczne. 

Impulsem do przedstawianej kontro-
li5 NIK były analizy wskazujące, że małe 
gminy borykają się z wieloma problema-
mi przekładającymi się na możliwości ich 
rozwoju, a tym samym mającym wpływ na 
jakość życia mieszkańców. Kontrolą wy-
konywania wybranych zdań publicznych 
przez małe gminy objęto 21 jednostek 
z terenu siedmiu województw6 z 622 ta-
kich gmin w kraju7. Tłem pozwalającym 
dokonać porównań były dane finansowe 
wszystkich gmin w kraju, ankiety skiero-
wane do wszystkich małych gmin8, dane 
GUS na temat wszystkich gmin w wy-
branych obszarach, w tym również dane 
porównawcze jednostek objętych kontro-
lą i gmin sąsiednich, przez porównanie 
do średnich w powiecie i województwie 
oraz danych demograficznych.

Ważniejsze ustalenia kontroli
Przykładem niskiego poziomu realizacji 
zadań była niemożność zapewnienia pra-
widłowej gospodarki ściekowej, głównie 
z powodu wysokich, w stosunku do moż-
liwości finansowych, kosztów budowy in-
frastruktury kanalizacyjnej, rozprosze-
nia sieci osadniczej lub niekorzystnego 
ukształtowania terenu, podrażającego 
budowę infrastruktury i jej eksploatację. 

5 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Wykonywanie�wybranych�zadań�publicz-
nych�przez�małe�gminy, nr ewid.8/2016/P/15/066/LBI, Delegatura NIK w Białymstoku, czerwiec 2016 r.

6 Lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopo-
morskiego.

7 W poszczególnych województwach wytypowano po dwie gminy, których dochody własne w dochodach 
ogółem były jednymi z najniższych, przy jednocześnie wysokim poziomie zobowiązań ogółem w dochodach 
ogółem oraz po jednej gminie, której dochody własne w dochodach ogółem były jednymi z najwyższych 
w województwie, przy jednocześnie niskim poziomie zobowiązań ogółem w dochodach ogółem.

8 Odesłano 73% wypełnionych ankiet. 

Na koniec 2014 r. na terenie trzech skon-
trolowanych gmin nie było sieci kanali-
zacyjnej, a w szesnastu poziom dostępu 
do niej wyniósł od 4% do 69%. Był zatem 
niższy niż w powiecie i w województwie, 
w których je zlokalizowano. Pomimo braku 
dostatecznie rozwiniętej sieci, 66% obję-
tych kontrolą gmin nie miało rozeznania 
o sposobie i stanie zagospodarowania po-
zostałych ścieków komunalnych lub nie 
wspierało mieszkańców w budowie przy-
domowych oczyszczalni, pozwalających 
na zastosowanie rozwiązań ekologicznych. 
Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkań-
ców w tym zakresie w gminach objętych 
kontrolą, na przykładzie trzech jednostek 
najlepiej i trzech najsłabiej skanalizowa-
nych na koniec 2014 r., w odniesieniu do 
średnich w powiatach i województwach 
ilustruje rysunek 1, s. 80.

O wyraźnie niższym poziomie realiza-
cji tego zadania wśród małych gmin na 
tle pozostałych w kraju świadczą dane 
GUS dotyczące dostępności sieci kana-
lizacyjnej dla mieszkańców. W roku 2014, 
spośród 622 małych gmin, 94 (15%) nie 
miało sieci kanalizacyjnej, zaś w kolejnych 
372 (60%) dostęp do niej zapewniono 
mniej niż 50% mieszkańców. Spośród 
wszystkich 2479 gmin w kraju, podob-
ne wskaźniki zanotowano odpowiednio 
w 143 (ok. 6%) i 1236 (50%) gminach.
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Stosunkowo najlepiej małe gminy pora-
dziły sobie z zapewnieniem mieszkańcom 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, co było 
efektem poniesionych nakładów finanso-
wych. Zaowocowało to wysokim odset-
kiem mieszkańców korzystających z sieci 
wodociągowej na koniec 2014 r. (od 89% 
do 99,9%) w 15 gminach objętych kontro-
lą (71%), wyższym od średniej w danym 
powiecie i województwie. Tylko w czte-
rech gminach wskaźnik ten był niższy niż 
w powiecie i województwie. Należy za-
znaczyć, że we wszystkich małych jed-
nostkach samorządowych w kraju odsetek 
tych, w których mniej niż 50% mieszań-
ców miało dostęp do sieci wodociągowej 
stanowił 4%, podczas gdy we wszystkich 
gminach w kraju było to aż 6%.

9 Wynikających z ustawy z 29.7.2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 poz.224, ze zm.) oraz z art. 4’ 
ust. 2 ustawy z 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 487, ze zm.).

Opieka zdrowotna

Stwierdzono, że tylko nieliczne małe gminy 
(trzy z 21 objętych kontrolą), zgodnie z art. 7 
ust.1 pkt. 1 ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, rozpoznały potrzeby swoich 
mieszkańców oraz na tej podstawie opra-
cowały i realizowały programy polityki 
zdrowotnej, obejmując nimi od 283 do 
1011 mieszkańców. Pozostałe zaś ograniczały 
się w zasadzie do realizacji zadań wynikają-
cych z programów profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych oraz przeciw-
działania narkomanii9. Charakterystyczne 
jest to, że programy polityki zdrowotnej 
były realizowane przez gminy o najlepszej 
kondycji finansowej (wysokim poziomie 
dochodów własnych i niskim zadłużeniu).

Rysunek 1. Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej

Źródło: Informacja z kontroli NIK i dane GUS.
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Zapewnienie miejsc  
pochówku zmarłych

Tylko w sześciu gminach (30%) funkcjo-
nowały cmentarze komunalne. Pozostałe, 
mimo braku na swoim terenie miejsc po-
chówku, nawet nie skorzystały z możli-
wości zawarcia porozumienia z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego 
(JST) w sprawie wspólnej realizacji tego 
zadania, chociaż – stosownie do art. 4 usta-
wy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych10 – taka nekropolia 
powinna być zakładana dla każdej gminy, 
a jedynie w uzasadnionych wypadkach 
dla kilku. Tymczasem funkcjonowanie 
w gminach jedynie cmentarzy wyzna-
niowych i brak stosownych porozumień 
może stwarzać problemy z zapewnieniem 
miejsca pochówku dla osób niewierzących 
lub innego wyznania.

Stan dróg gminnych

W okresie objętym kontrolą pogorszył 
się stan dróg gminnych. Z 32% w 2011 r. 
do 35% w 2014 r. wzrósł odsetek dróg 
gminnych w stanie niezadowalającym lub 
złym, a tylko 30% posiadało nawierzchnię 
utwardzoną. Jednym z powodów takie-
go stanu było przeznaczanie przez prawie 
wszystkie skontrolowane gminy (19 z 21) 
środków na pokrycie 50% (11 196, 5 tys. zł 
z 22 311,1 tys. zł) kosztów remontów, mo-
dernizacji lub budowy dróg powiatowych. 
Przeznaczanie pieniędzy na realizację nie 
swoich zadań (takich jak: remonty, mo-
dernizacja lub budowa dróg powiatowych) 
było zjawiskiem powszechnym, gdyż gminy 

10 Dz. U. z 2015 r. poz.2126.

zostały niejako zmuszone do ponoszenia 
tych kosztów, co powodowało, że na drogi 
własne przeznaczano odpowiednio mniej 
środków. Drogi powiatowe, często jako 
jedyny łącznik między miejscowościami 
w gminach, były z tego powodu najważ-
niejsze dla mieszkańców. Z odpowiedzi 
ankietowanych małych gmin wynika, że 
na ich terenach znajdowało się 19 223 km 
dróg powiatowych, z których większość 
miała nawierzchnię utwardzoną – 89% 
(17 029 km). W 121 z 442 gmin (27%) 
długość tej kategorii dróg była większa 
niż dróg gminnych. 74% badanych gmin 
w latach 2011 – 2014 partycypowało w do-
finansowaniu inwestycji na drogach po-
wiatowych. Ich wydatki na ten cel wy-
niosły 237 865 tys. zł, a na drogi gminne 
766 921 tys. zł. W 56 z 329 gmin (17%) 
wydatki na drogi powiatowe przewyższały 
nawet wydatki na drogi gminne.

Prowadzenie bibliotek,  
szkół i przedszkoli

Wszystkie objęte kontrolą gminy realizo-
wały zadania związane z prowadzeniem 
bibliotek gminnych i pomocą społecz-
ną, zapewnieniem opieki przedszkolnej 
oraz możliwością realizacji obowiązku 
szkolnego w szkołach podstawowych 
i gimnazjach. Jednak poziom realizacji 
tych zadań oceniany na podstawie osią-
gniętych wyników był bardzo różny. Także 
koszty ich wykonywania były wyższe niż 
w gminach o większej liczbie mieszkańców.

W wypadku prowadzenia bibliotek 
publicznych oraz zapewnienia realizacji 
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obowiązku szkolnego w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach istniała zauważalna 
korelacja między wzrostem poziomu uzy-
skiwanych efektów a wysokością zaangażo-
wanych środków budżetowych. W biblio-
tekach publicznych wydatki w przeliczeniu 
na mieszkańca wynosiły w 2014 r. od 10 do 
92 zł. W większości gmin (18 z 21) wzrosły 
one w okresie objętym kontrolą. W pięciu 
gminach o najwyższych wydatkach na bi-
blioteki (w przeliczeniu na mieszkańca), 
poziom czytelnictwa był wyższy niż średni 
w powiecie i nawet w kraju, a biblioteki 
te starały się zapewnić mieszkańcom sze-
reg ułatwień związanych z dostępem do 
zasobów, jak również stale je poszerza-
ły. W pozostałych 13 gminach nastąpił 
spadek czytelnictwa, a jego poziom był 
często 3- 4-krotnie niższy od średniego 
w powiecie.

Pomimo rosnących wydatków gmin 
na utrzymanie szkół, przy jednoczesnym 
spadku liczby uczniów, niska była – głównie 
w szkołach podstawowych – skuteczność 
nauczania, mierzona wynikami z egzami-
nów zewnętrznych na koniec nauki w tych 
placówkach. W latach 2011–2014 w szko-
łach podstawowych i gimnazjach gmin 
objętych kontrolą liczba uczniów zmniej-
szyła się o 7% (mimo, że w roku szkolnym 
2014/2015 podjęła w nich naukę część sze-
ściolatków). W większości gmin (18 z 21) 
z czasem wzrosły jednak wydatki na oświa-
tę, co przełożyło się na wzrost kosztów 
kształcenia jednego ucznia, który wyno-
sił od 6,9 tys. zł do 13,4 tys. zł w 2011 r. 
i od 7,7 tys. zł do 16,6 tys. zł w 2014 r. 
Najwyższe wydatki na jednego ucznia 
ponosiły gminy znajdujące się w bardzo 
dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej; 
uczniowie uzyskiwali tam lepsze wyniki 

egzaminów zewnętrznych niż wynosiła 
średnia w powiecie lub województwie. 
W pozostałych gminach w okresie objętym 
kontrolą 85% egzaminów zewnętrznych 
na koniec szkoły podstawowej było poni-
żej średniej wojewódzkiej, a 68% poniżej 
średniej w powiecie. W szkołach gimna-
zjalnych było to odpowiednio 80% i 39%.
Zmniejszająca się liczba uczniów realizu-
jących obowiązek szkolny w placówkach 
na terenie gmin miała wpływ na coraz 
mniejsze pokrycie subwencją oświatową 
wydatków oświatowych. W 2011 r. po-
ziom sfinansowania wydatków oświato-
wych subwencją wynosił od 50% do 95%, 
zaś w 2014 r. od 35% do 99%, patrz rysu-
nek 2, s. 83.

Niepokojące jest coraz niższe pokrywa-
nie przez gminy wydatków oświatowych 
ze środków subwencji oświatowej, co do-
tyka wszystkie samorządy w kraju, przy 
czym w wypadku małych gmin spadek ten 
jest bardziej odczuwalny. Ze sprawozdań 
budżetowych wynika bowiem, że średnie 
pokrycie subwencją oświatową wydatków 
na oświatę, we wszystkich gminach w kraju 
zmniejszyło się z 69% w 2011 r. do 67% 
w 2014 r., a w wypadku małych gmin z 73% 
do 70%, patrz rysunek 3, s. 83.

Źródła dochodów gmin

Ponoszenie coraz wyższych wydatków na 
oświatę, w tym w coraz mniejszym stop-
niu z subwencji oświatowej było jednym 
z wielu elementów mających wpływ na po-
garszającą się sytuację ekonomiczno-finan-
sową gmin objętych kontrolą. Zauważyć 
należy, że głównymi źródłami dochodów 
większości z nich były subwencje i dota-
cje, które w 17 z 21 skontrolowanych sta-
nowiły ponad 50% dochodów ogółem, 
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    1 1 1 2      

11 Bez Gminy Komarówka Podlaska z uwagi na prowadzenie przez Gminę również Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
12 Patrz przyp. 11.

 

Rysunek 2. Relacja subwencji oświatowej do wydatków skontrolowanych gmin  
na oświatę w 2011 r.11 (w %)

Źródło: Informacja z kontroli NIK.

Źródło: Informacja z kontroli NIK.

Rysunek 3. Relacja subwencji oświatowej do wydatków skontrolowanych gmin  
na oświatę w 2014 r.12 (w %)
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zaś w 11 gminach same dotacje stanowiły 
od 30% do 47% dochodów ogółem. Niski 
poziom dochodów własnych, przy wyso-
kim dofinansowaniu środkami mającymi 
określone przeznaczenie, zmuszał gminy 
do zaciągania kredytów i pożyczek na re-
alizację pozostałych zadań, szczególnie 
kapitałochłonnych.Wprawdzie subwencje 
nie mają określonego przeznaczenia, jednak 
przykład wydatków gmin na oświatę w re-
lacji do poziomu otrzymywanej subwencji 
oświatowej wyraźnie wskazuje, że gminy 
dopłacają do realizacji zadań oświatowych. 
Dochody z innych subwencji mogą zostać 
ograniczone z uwagi na drastycznie pogar-
szającą się sytuację demograficzną małych 
gmin. W wyniku tego, w okresie objętym 
kontrolą, zadłużenie 12 z 21 gmin wzrosło. 
W 17 skontrolowanych gminach osiągnięty 
poziom zadłużenia oraz koszty jego obsługi 
znacznie ograniczyły możliwości dalszego 

zaciągania zobowiązań, co zilustrowano na 
rysunku 4, s. 84.

Dane te wskazują, że większość gmin 
objętych kontrolą nie będzie w stanie 
w przyszłości zapewnić wzrostu pozio-
mu realizacji zadań publicznych, a cześć 
z nich być może napotka problemy z utrzy-
maniem dotychczasowego poziomu ich 
wykonania. Może to również prowadzić 
do coraz większych dysproporcji w po-
ziomie wypełniania zadań publicznych 
pomiędzy gminami. 

Problemy demograficzne

Niektóre gminy, mimo występujących 
problemów z realizacją zadań, nie były 
zainteresowane połączeniem z sąsiedni-
mi JST. Niewielkie też było zaintereso-
wanie samorządów tworzeniem jednostek 
do wspólnego ich wykonywania. Jedynie 
cztery z 21 gmin podjęły się tego w ramach 

Źródło: Informacja z kontroli NIK.

Rysunek 4. Wskaźnik obciążenia dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą 
zadłużenia w 2014 r. (w %)
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związków międzygminnych (przede 
wszystkim zajmujących się gospodarką 
odpadami). W pozostałych współpraca 
ograniczała się do realizacji pojedynczych, 
wspólnych przedsięwzięć lub projektów. 
Jednym z zasadniczych czynników deter-
minujących dalsze funkcjonowanie ma-
łych gmin oraz poziom i zakres realizacji 
przez nie zadań publicznych jest sytuacja 
demograficzna. Zarówno dane ogólnokra-
jowe, jak również zebrane w samorządach 
objętych kontrolą wskazują, że na terenie 
małych gmin niekorzystne zjawiska demo-
graficzne przebiegają o wiele intensywniej 
niż w skali całego kraju.

Według danych GUS za 2014 r., śred-
nia liczba osób w wieku nieprodukcyjnym 
w przeliczeniu na 100 osób w wieku pro-
dukcyjnym wynosiła w Polsce 59%. W ma-
łych gminach było to 60%, a gorsze od 
średniej krajowej wartości tego wskaźnika 
wystąpiły w 56% takich jednostek. 

Z danych dotyczących 21 gmin objętych 
kontrolą wynika, że relacje te były różne 
w zależności od regionu kraju. Na wscho-
dzie i w województwach centralnych13 
wskaźnik wynosił od 59% (Potworów – wo-
jewództwo mazowieckie) do 73% (Mielnik 
– województwo podlaskie). Z kolei w wo-
jewództwach lubuskim, warmińsko-ma-
zurskim i zachodniopomorskim wskaźnik 
ten w ośmiu z dziewięciu objętych kontrolą 
JST był korzystniejszy niż średnia krajowa 
i wynosił od 52% (Słońsk – województwo 

13 We wszystkich 12 skontrolowanych gminach z województw lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podla-
skiego.

14 Wynikająca z oświadczeń mieszkańców składanych w urzędach gmin na potrzeby gospodarki odpadami lub 
ustalona przez gminy w trakcie kontroli NIK.

15 Są to osoby, które wyjechały z gminy do innych miejscowości lub za granicę i nie wymeldowały się z pobytu 
stałego w swojej gminie oraz nie zameldowały się na pobyt czasowy w nowym miejscu.

lubuskie) do 57% (Stare Kurowo – woje-
wództwo lubuskie). 

Według danych GUS za 2014 r., w 37% 
ogółu gmin w Polsce (w 921 z 2479) liczba 
osób w wieku poprodukcyjnym była wyż-
sza od liczby osób w wieku przedproduk-
cyjnym, a w małych gminach dotyczyło 
to aż 45% z nich (281 z 622). 

W latach 2011–2014, według danych 
GUS, liczba ludności zmniejszyła się aż 
w 18 z 21 objętych kontrolą gmin (od 0,02% 
do 4%), zaś jedynie w trzech z nich wzro-
sła (od 0,04% w Słupi do 0,12% w gminie 
Parysów). Faktyczna liczba mieszkańców 
samorządów objętych kontrolą14 była jed-
nak znacznie niższa od danych GUS (od 
6% w gminie Parysów – różnica 252 osób 
- do 27% w gminie Wilczęta – różnica 
847 osób), przy czym w JST wojewódz-
twa podlaskiego, warmińsko-mazur-
skiego i zachodniopomorskiego, różnica 
ta ukształtowała się na poziomie ponad 
20%. Spowodowała to głównie migracja 
ludności z najmniejszych miejscowości15, 
czemu towarzyszyło zmniejszenie liczby 
dzieci realizujących obowiązek szkolny 
(uczęszczały do szkół na terenie innych, 
większych JST lub za granicą). Proces ten 
dotyczył całych rodzin i może być nie-
odwracalny. Różnice pomiędzy faktycz-
nymi a statystycznymi danymi o migracji 
ludności rzutują na funkcjonowanie gmin. 
Obecnie „biedniejsze” gminy, z uwagi na 
wyższą liczbę mieszkańców, na podstawie 
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statystyki publicznej otrzymują wyższą 
subwencję wyrównawczą, niż wynika to 
ze stanu faktycznego, , a „bogatsze” wpła-
cają do budżetu niższe tzw. „janosikowe”16 
(statystycznie znana liczba ludności jest 
bowiem podstawą do ustalenia wskaźni-
ka G17). Dalsze niekorzystne zmiany de-
mograficzne, w tym szczególnie migracja, 
mogą spowodować obniżenie wpływów 
z subwencji wyrównawczej bądź podnieść 
wpłaty „janosikowego”, co ograniczy moż-
liwości finansowe gmin, a zatem będzie 
miało wpływ na poziom realizacji zadań.

Podsumowanie
Badania kontrolne oraz dane pozyskane 
w wybranych obszarach pozwalają sfor-
mułować tezę, że małe gminy mają coraz 
mniejsze możliwości realizacji zadań pu-
blicznych na poziomie pożądanym przez 
ich mieszkańców. Odbiegał on często od 
efektów uzyskiwanych w gminach sąsied-
nich. Jedną z zasadniczych przyczyn były 
ograniczenia finansowe, bowiem z wyko-
naniem zadań nie radziły sobie przede 
wszystkim samorządy o niskim poziomie 
dochodów własnych w dochodach ogó-
łem18 i wysokim poziomie zadłużenia, 
utrudniającym większości z nich zacią-
ganie nowych zobowiązań. Wpłynie to 
na prowadzenie inwestycji i skuteczność 
wykonywania zadań w kolejnych latach.
Przyszłość małych gmin będzie coraz 
bardziej determinowana ich sytuacją 

16 Wpłaty do budżetu państwa w ramach mechanizmu wyrównawczego.
17 Wskaźnik G – podstawowych dochodów podatkowych na mieszkańca, przyjęty do wyliczania subwencji 

wyrównawczej i równoważącej.
18 Małe gminy na tle wszystkich gmin w kraju charakteryzują się niższymi dochodami własnymi, które w prze-

liczeniu na mieszkańca były niższe o 19,1% w 2011 r. i o 20,9% w 2014 r.

demograficzną. Dotychczasowe kryte-
ria przyznawania subwencji lub wpłat do 
budżetu państwa, oparte na liczbie miesz-
kańców, mogą istotnie ograniczyć źródła 
dochodów JST. 

Wysoki poziom zadłużenia, będący 
w znacznym stopniu wynikiem prowa-
dzenia inwestycji z zakresu infrastruktury, 
w sposób znaczący ograniczył możliwość 
dalszego pozyskiwania przez gminy środ-
ków. W związku z tym głębokiej analizie 
należy poddać zasady finansowania, szcze-
gólnie jednostek o najniższych dochodach 
własnych, z uwzględnieniem zachodzących 
zmian demograficznych.

Na rozwój infrastruktury małych gmin 
może wpłynąć wprowadzenie zachęt fi-
nansowych do wspólnej realizacji zadań 
szczególnie kapitałochłonnych (z fundu-
szy ochrony środowiska, środków unij-
nych lub z budżetu państwa), co powinno 
przyczynić się do większej racjonalizacji 
wydatkowania tych pieniędzy.

Dofinansowywanie przez gminy budowy 
i utrzymania dróg powiatowych odbywa się 
kosztem zmniejszenia nakładów na drogi 
własne, co powoduje pogorszenie ich stanu.

Ze względu na skalę i wagę ustaleń kon-
troli, Najwyższa Izba Kontroli wystąpiła 
do ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych o rozważenie:

 • zasad finansowania jednostek o naj-
niższym poziomie dochodów własnych 
z uwzględnieniem specyfiki małych JST, 
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w tym zachodzących na ich terenach zmian 
demograficznych;

 • wprowadzenia, przy udziale ministrów 
właściwych do spraw transportu, budow-
nictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, rol-
nictwa i rozwoju wsi, zachęt finansowych 
preferujących wspólną realizację przez 
gminy zadań własnych, w szczególności 
wymagających budowy infrastruktury, 
co pozwoliłoby wykorzystać efekt skali 

i zapewnić bardziej racjonalne ich zapla-
nowanie.

Rady gmin i wójtowie powinni zaś prze-
prowadzić analizę i podjąć działania słu-
żące zwiększeniu skali i zakresu wspólnej 
realizacji przez samorządy zadań własnych.

WOJCIECH OLSZEWSKI
Delegatura NIK w Białymstoku

Słowa kluczowe: małe gminy, zadania publiczne, wspólnota mieszkańców, zbiorowe potrzeby, 
realizacja zadań 

Key words: small districts, public objectives, community, public needs, assignments
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Budowa przez gminy lub przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne sieci ka-
nalizacji sanitarnej jest w większości wypadków finansowana z udziałem środków 
Unii Europejskiej. Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci spo-
czywa na właścicielu, który zapewnia jego realizację na własny koszt. Istotnym 
problemem pozostaje jednak brak odpowiedniego nadzoru nad tym procesem ze 
strony organów wykonawczych gmin. W efekcie, mimo istnienia technicznych moż-
liwości przyłączenia posesji do kanalizacji, nie wszyscy właściciele wykonują ten 
obowiązek. Rozliczenie realizacji takich zadań ze względu na uzyskanie efektów 
ekologicznych zależy zaś z reguły właśnie od osiągnięcia zaplanowanego wzrostu 
liczby użytkowników sieci.

Przyłączanie nieruchomości  
do sieci kanalizacji sanitarnej

Działania organów gmin

Artykuł przedstawia wyniki kontroli1, 
dotyczącej działań organów gmin na rzecz 
zwiększenia liczby użytkowników sieci 
kanalizacji sanitarnej, podjętej przez NIK 
z własnej inicjatywy jako kontynuacja 
działań przeprowadzonych przez Izbę, 
służących ocenie realizacji przez organy 
samorządu terytorialnego zadań z dzie-
dziny ochrony środowiska. 

1 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Działania�organów�gmin�na�rzecz�zwięk-
szenia�liczby�użytkowników�sieci�kanalizacji�sanitarnej, nr ewid. 13/2016/P/053/KSI, Departament Środo-
wiska NIK, kwiecień 2016 r.

2 Dyrektywa 91/271/EWG z 21.5.1991 dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych Dz.U. L. 135 z 30.5.1991, s. 40, z późn. zm.
3 Tereny, na których zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, żeby ścieki 

komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych albo do końcowego punktu 
zrzutu tych ścieków.

Przepisy Unii Europejskiej2 nakładają na 
państwa członkowskie obowiązek zapew-
nienia, aby wszystkie aglomeracje3 były 
wyposażone w system zbierania ścieków 
komunalnych oraz żeby, przed odprowa-
dzeniem, były one poddane odpowied-
niemu oczyszczaniu.

W Polsce podstawowym instrumen-
tem wdrożenia przepisów UE w zakresie 
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odprowadzania i oczyszczania ścieków 
komunalnych jest Krajowy Program 
Oczy szczania Ścieków Komunalnych 
(dalej: KPOŚK). Jego integralną częścią 
jest wykaz aglomeracji o równoważnej 
liczbie mieszkańców4 (dalej: RLM), nie 
mniejszej niż 2000, wraz z wykazem nie-
zbędnych przedsięwzięć, jakie należy tam 
przeprowadzić, m.in. w zakresie budowy 
i modernizacji zbiorczych systemów kana-
lizacyjnych. Obowiązek wyposażenia aglo-
meracji o RLM powyżej 2000 w systemy 
kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunal-
nych spoczywa na gminie, na terenie któ-
rej wyznaczono aglomerację. Obowiązek 
ten gmina powinna zrealizować w zakre-
sie i terminach określonych w KPOŚK. 
Zgodnie z Traktatem Akcesyjnym5, prze-
pisy Unii Europejskiej dotyczące odpro-
wadzania i oczyszczania ścieków komu-
nalnych w pełni obowiązują w Polsce od 
31 grudnia 2015 r. Konsekwencją nieosią-
gnięcia w aglomeracji odpowiedniego po-
ziomu zebranych i oczyszczonych ścieków 
może być nałożenie na Polskę kar finanso-
wych z inicjatywy Komisji Europejskiej.

Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej w większości wypad-
ków są współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej (dalej: UE). W okresie 
2007−2013 zostały zaplanowane znaczące 
środki na te zadania w ramach Programu 

4 Równoważna liczba mieszkańców – ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych 
jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę.

5 Podpisany 16.4.2003 przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii 
Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Repu-
bliki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Re-
publiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej – Dz.U. L. 236. 
z 23.9.2003, s. 33, z późn. zm.

6 W Priorytecie I Działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM zare-
zerwowano kwotę 2 783,94 mln euro ze środków UE oraz 491,28 mln euro z krajowych środków publicznych.

Operacyjnego Infrastruktura i Środowi - 
sko6 (dalej: PO IiŚ). Ich beneficjentami 
mogły być jednostki samorządu teryto-
rialnego (JST) i ich związki oraz podmioty 
świadczące usługi publiczne w ramach re-
alizacji zadań własnych JST. Istotne uzu-
pełnienie dla środków PO IiŚ stanowiło 16 
Regionalnych Programów Operacyjnych 
(dalej: RPO). Na poziomie każdego z wo-
jewództw w ramach RPO mogły być fi-
nansowane inwestycje gospodarki wodno-
-ściekowej w aglomeracjach poniżej 15 tys. 
RLM. Dodatkowo na obszarach wiejskich 
mogły one uzyskać wsparcie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: 
PROW). Rozliczenie realizacji projektów 
współfinansowanych ze środków UE ze 
względu na osiągnięcie rezultatów ekolo-
gicznych, zazwyczaj jest uwarunkowane 
uzyskaniem zaplanowanego wzrostu licz-
by użytkowników kanalizacji sanitarnej. 

W wypadku nieosiągnięcia przez bene-
ficjenta danego projektu poziomu efektu 
ekologicznego ustalonego w umowie, wyso-
kość dofinansowania ulega pomniejszeniu 
proporcjonalnie do wielkości osiągniętego 
efektu, a beneficjent jest zobowiązany do 
zwrotu całości lub części przekazanego do-
tychczas dofinansowania. Pełna realizacja 
umów o dofinansowanie przedmiotowych 
przedsięwzięć przez JST lub nadzorowane 
bądź podległe im podmioty, bywa często 
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utrudniona z racji niechęci właścicieli nie-
ruchomości do przyłączenia się do nowo 
powstałej sieci kanalizacji sanitarnej. W ta-
kich wypadkach zmniejszeniu ulega liczba 
końcowych odbiorców inwestycji kanali-
zacyjnej poniżej zakładanego w projekcie 
poziomu, przez co dane przedsięwzięcie 
nie spełnia pierwotnych założeń finanso-
wych, a eksploatacja wybudowanych sieci 
generuje straty. Poza tym, w sytuacji gdy 
gmina nie wykaże osiągnięcia zakładane-
go efektu ekologicznego, grozi jej zwrot 
części uzyskanej dotacji ze środków UE.

Do przyłączenia nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej zobowiąza-
ny jest, na własny koszt, właściciel nieru-
chomości. Nadzór nad wykonaniem tego 
obowiązku sprawuje wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta. Organy gmin mogą po-
dejmować działania służące zapewnie-
niu wsparcia finansowego mieszkańców 
w podłączeniu nieruchomości do kanali-
zacji sanitarnej i zagospodarowania ście-
ków bytowo-gospodarczych powstających 
w gospodarstwach domowych. Samorządy 
mogą przeznaczać na ten cel środki własne 
lub pozyskiwać je ze źródeł zewnętrznych, 
na przykład krajowych funduszy ekolo-
gicznych. 

Szacowanie planowanego 
wzrostu liczby użytkowników sieci
Zgodnie z dokumentami interpretacyj-
nymi Komisji Europejskiej, w aglomera-
cjach ujętych w KPOŚK powinien zostać 
osiągnięty blisko stuprocentowy poziom 
obsługi systemami kanalizacyjnymi7. 

7 Procent RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego.

Podstawowym miernikiem realizacji tego 
zadania jest osiągnięcie wymaganego dla 
danej aglomeracji wzrostu liczby użytkow-
ników korzystających z sieci kanalizacyjnej. 
Warunkiem miarodajności wymienione-
go wskaźnika jest rzetelne zaplanowanie 
przedmiotowego wzrostu. Kontrolerzy 
NIK ustalili, iż niemal jedna trzecia kon-
trolowanych gmin nierzetelnie oszacowała 
planowany wzrost liczby użytkowników 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, 
zawyżając lub zaniżając go w stosunku do 
danych wynikających z ewidencji ludności. 
Stan ten, w ocenie NIK, utrudniał ocenę, 
w jakim stopniu osiągnięto tam wymaga-
ny poziom obsługi mieszkańców oraz in-
nych wytwórców ścieków komunalnych 
zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi. 

Jednocześnie kontrola wykazała, że na 
etapie wnioskowania o środki UE na bu-
dowę sieci kanalizacji sanitarnej gminy 
na ogół prawidłowo określały planowa-
ny do uzyskania wzrost liczby użytkow-
ników korzystających z podłączenia do 
kanalizacji. Informacje na ten temat po-
zyskiwano zazwyczaj na podstawie da-
nych z ewidencji ludności. Dodatkowo 
weryfikowano możliwość podłączenia 
danej liczby osób na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej, na podstawie 
wizji w terenie oraz oceny i rozpoznania 
u właścicieli nieruchomości znajdujących 
się w zasięgu planowanej do wybudowania 
sieci, możliwości podłączenia tych nieru-
chomości do kanalizacji. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwa-
gę, że w umowach zawieranych przez 
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instytucje wdrażające z beneficjentami, 
w wypadku przedsięwzięć dofinansowa-
nych w ramach PO IiŚ oraz RPO, usta-
lony został wymagany efekt ekologiczny, 
określony jako liczbowy wzrost użytkow-
ników korzystających z podłączenia do 
sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej 
w ramach danego projektu lub jako licz-
ba gospodarstw domowych, które będą 
korzystać z nowo wybudowanej sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Z kolei w wypadku 
przedsięwzięć finansowanych w ramach 
PROW w umowach nie określono koniecz-
ności uzyskania efektów ekologicznych, 
a jedynie efekty rzeczowe, takie jak dłu-
gość sieci kanalizacji sanitarnej planowa-
nej do budowy.

Zdaniem NIK, uniemożliwiało to doko-
nanie, na etapie rozliczania projektu, oceny 
uzyskanego rezultatu pod kątem wpływu 
na środowisko. Ponadto, nie mobilizowało 
beneficjentów środków do intensyfikowa-
nia działań służących zapewnieniu korzy-
stania z nowo wybudowanej sieci przez jak 
największą liczbę użytkowników.

Identyfikowanie nieruchomości
Warunkiem rzetelnego sprawowania przez 
wójtów, burmistrzów lub prezydentów 
miast nadzoru nad realizacją przez wła-
ścicieli obowiązku przyłączenia nierucho-
mości do sieci kanalizacji sanitarnej jest 
ich zidentyfikowanie oraz rozpoznanie 
sposobu postępowania na ich terenie ze 
ściekami bytowymi. 

Kontrolerzy NIK ustalili, że niemal dwie 
trzecie badanych gmin nie dysponowało 
wiedzą lub posiadało nierzetelne dane na 
ten temat. W ośmiu wypadkach omawiane 
informacje zostały pozyskane lub uzupeł-
nione dopiero w toku kontroli. 

Gminy, które ustaliły nieruchomości 
wymagające przyłączenia do sieci wyko-
rzystywały w tym celu przede wszystkim: 
rejestry umów na pobór wody i odprowa-
dzanie ścieków (pozyskane z gminnych 
przedsiębiorstw wodociągowo-kanali-
zacyjnych); ewidencję nieruchomości; 
ewidencję zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków; 
deklaracje składane przez właścicieli nieru-
chomości na potrzeby gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
oraz ewidencję ludności.

Właściwej identyfikacji omawianych 
nieruchomości nie sprzyjały, stwierdzone 
w toku kontroli, zaniechania kontrolowa-
nych gmin zobowiązanych do prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływowych 
oraz przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Mimo takiego obowiązku, w 75% 
skontrolowanych gmin nie wykonywano 
lub nierzetelnie realizowano to zadanie. 
Analogiczne postępowanie, mimo koniecz-
ności prowadzenia ewidencji przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, stwierdzono 
w 68% badanych JST.

NIK zwróciła uwagę, że brak lub nierze-
telne prowadzenie w gminach ewidencji 
zbiorników bezodpływowych oraz przy-
domowych oczyszczalni ścieków mogło 
w sposób istotny przyczynić się do nieusta-
lenia właścicieli nieruchomości, którzy 
pomimo posiadania technicznych możli-
wości podłączenia ich do sieci kanalizacji 
sanitarnej nie dopełnili tej powinności. 
Ponadto uniemożliwiało to rzetelne pla-
nowanie i przeprowadzanie kontroli czę-
stotliwości opróżniania zbiorników bez-
odpływowych oraz częstotliwości i sposo-
bu pozbywania się komunalnych osadów 
ściekowych, powstających w wyniku 
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eksploatacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Dodatkowo omawiane zaniedba-
nia mogły utrudniać rzetelne przygotowa-
nie planów rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

Kontrola wykazała, że skutecznym in-
strumentem, mobilizującym właścicieli 
nieruchomości do podłączenia się do ka-
nalizacji sanitarnej, było okresowe spraw-
dzanie przez pracowników gmin lub straże 
gminne prawidłowości postępowania przez 
nich ze ściekami bytowymi. Świadczyły 
o tym pozytywne efekty kontroli, uzy-
skiwane w gminach, które podejmowały 
takie działania. Nie mniej jednak w więk-
szości kontrolowanych gmin nie doceniano 
wagi takich kontroli, o czym świadczy to, 
że w 60% gmin wójtowie, burmistrzowie 
lub prezydenci miast, wbrew regulacji za-
wartej w art. 5 ust. 6 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach8 (dalej: u.c.p.g.), nie sprawowa-
li nadzoru nad realizacją przez właścicieli 
nieruchomości obowiązków gromadzenia 
nieczystości ciekłych w zbiornikach bezod-
pływowych i prawidłowości ich usuwania. 
Z kolei w 18% badanych gmin takie dzia-
łania miały charakter doraźny i podejmo-
wano je sporadycznie (w szczególności na 
skutek złożonych skarg i zawiadomień).

Egzekwowanie obowiązku 
podłączenia do kanalizacji
W kontrolowanych gminach odsetek nie-
ruchomości niepodłączonych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej w stosunku do licz-
by wszystkich mających taką techniczną 

8 Dz.U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.

możliwość mieścił się w przedziale od 
ok. 5% do ponad 50%. Było to efektem 
niesprawowania w gminach należytego 
nadzoru nad realizacją przez właścicieli 
tego obowiązku. W szczególności nie wy-
dawano decyzji nakazujących wykonanie 
tej powinności lub wykorzystywano ten 
instrument sporadycznie. 

Kontrolerzy wykazali, iż w 20 kontro-
lowanych gminach ani razu, w okresie ob-
jętym kontrolą, nie wszczęto postępowań 
administracyjnych i nie nakazano w ich wy-
niku przyłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacji sanitarnej, pomimo zidentyfiko-
wania na terenie tych gmin, do czasu zakoń-
czenia kontroli NIK, łącznie 3327 takich 
wypadków. W siedmiu gminach, w których 
działania takie podejmowano sporadycznie, 
wszczęto jedynie 66 postępowań admini-
stracyjnych, w tym 32 dopiero w trakcie 
kontroli. Prowadzone postępowania w 22 
wypadkach zakończono wydaniem decyzji 
nakazującej wykonanie przyłączenia. O in-
cydentalnym charakterze podejmowanych 
działań świadczy to, iż takich postępowań 
nie wszczęto w 1530 wypadkach niepodłą-
czenia nieruchomości do kanalizacji, które 
również zidentyfikowano na terenie tych 
siedmiu gmin. 

Dodatkowo, spośród 22 decyzji naka-
zujących właścicielom nieruchomości 
ich przyłączenie do kanalizacji, jedynie 
dziewięć zostało zrealizowanych. Tylko 
w jednej gminie prawidłowo egzekwo-
wano wykonanie nałożonego obowiąz-
ku w trybie ustawy z 17 czerwca 1966 r. 
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o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji9, wysyłając właścicielowi upo-
mnienie, a następnie nakładając na niego 
grzywnę w celu przymuszenia. W innych 
gminach nie podejmowano żadnych dzia-
łań lub podejmowano je wadliwie. 

Najwyższa Izba Kontroli wskazała na 
niepokojącą skalę zaniedbań ze strony or-
ganów wykonawczych gmin. Kontrolowani 
wójtowie, burmistrzowie oraz prezyden-
ci miast wyjaśniali, iż czasem celowo nie 
stosowali przepisów u.c.p.g. obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do kanalizacji, 
między innymi ze względu na możliwe, 
niepożądane dla nich konsekwencje ta-
kich działań, jak na przykład utrata po-
parcia i zaufania ze strony mieszkańców 
gminy. Ponadto istotny wpływ na sposób 
działania organów gmin miała niewłaści-
wa interpretacja przepisów u.c.p.g. Wiele 
wątpliwości budziła kwestia niewskazania 
w nich konkretnego terminu podłączenia 
nieruchomości przez właściciela do ist-
niejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Brak 
takiej regulacji bardzo często wskazywano 
jako usprawiedliwienie niepodejmowania 
działań władczych przez wójtów, burmi-
strzów lub prezydentów miast, służących 
mobilizowaniu właścicieli nieruchomości 
do wykonania tego obowiązku.

Zdaniem NIK, o ile regulacje zawarte 
w u.c.p.g. nie precyzują terminu przyłą-
czenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej, to wiążący termin 
wykonania tego obowiązku powinien zo-
stać ustalony przez organ wykonawczy 
gminy wydaniem decyzji administracyjnej 

9 Dz.U. z 2016 r. poz. 599, ze zm.

na podstawie art. 5 ust. 7 u.c.p.g. Decyzja 
ta staje się wykonalna w dniu, w którym 
staje się ostateczna, tj. gdy nie przysługu-
je od niej odwołanie w administracyjnym 
toku instancji. Decyzja ostateczna podlega 
wykonaniu w trybie ustawy z 17 czerw-
ca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji. 

Sądy administracyjne prezentowały sta-
nowisko, że złożenie wniosku przez wła-
ściciela nieruchomości o przyłączenie do 
sieci kanalizacyjnej, jest równoznaczne 
z wykonaniem przez niego obowiązku 
wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. 
lub z wykonaniem decyzji administracyj-
nej, wydanej w tej sprawie na podstawie 
art. 5 ust. 7 u.c.p.g. 

Przeprowadzone przez NIK kontrole 
w gminach ujawniły problemy wynikają-
ce ze stosowania tej wykładni w prakty-
ce. Dotyczyły one sytuacji, gdy właściciel 
nieruchomości, składając wniosek, tylko 
pozorował chęć jej podłączenia do kana-
lizacji w celu zablokowania możliwości 
prowadzenia postępowania administra-
cyjnego, służącego nałożeniu omawiane-
go obowiązku lub też, aby uniemożliwić 
prowadzenie postępowania egzekucyjnego, 
w sytuacji wydania przez organ wykonaw-
czy gminy prawomocnej decyzji w sprawie 
wykonania takiego przyłączenia. Zdaniem 
NIK, w tej sytuacji konieczne wydaje się 
doprecyzowanie przepisów u.c.p.g w taki 
sposób, aby wyeliminować opisane wyżej 
sytuacje.

W nielicznych urzędach gmin – w któ-
rych podejmowano działania w celu 
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nakazania właścicielom, w drodze decyzji, 
podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej 
– na ogół prawidłowo prowadzono postę-
powania i wydawano decyzje w tym zakre-
sie. Nieprawidłowości dotyczyły przede 
wszystkim określenia w decyzjach kon-
kretnego terminu, w którym właściciel 
ma wypełnić ciążący na nim obowiązek, 
chociaż obowiązujące przepisy nie zawie-
rały podstawy prawnej do takiego postę-
powania. 

Kontrolowani wójtowie, burmistrzowie 
oraz prezydenci miast nie zapewniali na 
ogół, w toku postępowania administra-
cyjnego, wykonania przez właścicieli obo-
wiązku podłączenia nieruchomości do ka-
nalizacji, nie podejmowali także działań 
zmierzających do ukarania właścicieli za 
wykroczenie, określone w art. 10 ust. 2 
u.c.p.g.10. Poza jednostkowymi wypadka-
mi, nie czyniły tego także straże gminne, 
funkcjonujące na terenie części kontro-
lowanych jednostek samorządu teryto-
rialnego.

Informowanie i edukowanie 
mieszkańców
W większości kontrolowanych gmin pro-
wadzono w badanym okresie działania 
informacyjno-edukacyjne dla zwiększe-
nia liczby użytkowników z wybudowa-
nej sieci kanalizacji sanitarnej. Polegały 
one między innymi na: kierowaniu pism 
z propozycjami podjęcia przez właścicieli 
nieruchomości działań w celu ich podłą-
czenia do sieci; organizowaniu spotkań 
informacyjnych z mieszkańcami na ten 

10 Art. 10 ust. 2 u.c.p.g. stanowi, iż: kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze 
grzywny.

temat oraz przeprowadzenia konsultacji 
społecznych celem wytypowania rejo-
nów gmin wymagających jej rozbudowy; 
organizowaniu spotkań z projektanta-
mi sieci, podczas których informowano 
mieszkańców o możliwościach wykonania 
przez biura projektowe indywidulanych 
projektów przyłączy kanalizacyjnych; 
prowadzeniu ekologicznych warsztatów 
edukacyjnych dla młodzieży szkolnej; za-
mieszczaniu w lokalnych mediach oraz na 
stronach internetowych urzędów ogłoszeń 
i artykułów informujących oraz promują-
cych możliwości podłączenia nieruchomo-
ści do sieci kanalizacji sanitarnej; rozpo-
wszechnianiu wśród mieszkańców ulotek, 
folderów, plakatów i innych materiałów 
promocyjnych.

Niewielkie zainteresowanie mieszkań-
ców przyłączaniem nieruchomości do ka-
nalizacji często tłumaczono w gminach 
wysokimi kosztami takich inwestycji. 
Rzeczywiste koszty na terenie kontrolo-
wanych gmin były zróżnicowane i wyno-
siły, w zależności od długości przyłącza, 
od 0,5 tys. zł do niemal 6 tys. zł. W więk-
szości wypadków koszt oscylował w gra-
nicach 2-3 tys. zł.

Kontrola NIK wykazała, że pomimo ist-
nienia możliwości dofinansowania miesz-
kańcom przedsięwzięć związanych z przy-
łączeniami budynków do sieci kanalizacji 
ze środków pochodzących z krajowych 
funduszy ekologicznych oraz środków 
własnych gmin, działania kontrolowa-
nych jednostek w tym zakresie nie były 
zadowalające. 
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W kontrolowanym okresie Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (NFOŚiGW) oraz 10 woje-
wódzkich funduszy (WFOiGW), dofinan-
sowywało, w formie dotacji lub pożyczek, 
przedsięwzięcia przyłączania nieruchomo-
ści do sieci kanalizacyjnej. Beneficjentami 
tych środków były jednostki samorządu 
terytorialnego i ich związki, podmioty 
świadczące usługi publiczne w ramach 
realizacji zadań własnych gmin, jak rów-
nież osoby fizyczne.

NFOŚiGW w ramach programu priory-
tetowego „Dofinansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz podłączeń bu-
dynków do zbiorczego systemu kanaliza-
cyjnego”, którego wdrażanie przewidziano 
w latach 2011–2016, na podłączenie nie-
ruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej 
wypłacił do 2015 r. środki w łącznej wyso-
kości 106 140 tys. zł, z tego: 69 484 tys. zł 
stanowiły dotacje i 36 656 tys. zł pożyczki. 
Z kolei w ramach programu priorytetowe-
go „SYSTEM – Wsparcie działań ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej reali-
zowanych przez WFOŚiGW – Część 3): 
„Dofinansowanie przydomowych oczysz-
czalni ścieków, lokalnych oczyszczalni 
ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi 
oraz podłączeń budynków do zbiorczego 
systemu kanalizacyjnego”, którego okres 
wdrażania określono na lata 2015–2023, 
zawarł w 2015 r. sześć umów z trzema 
WFOŚiGW udzielając dofinansowania 
w wysokości 2886 tys. zł, z tego: dota-
cji na kwotę 726 tys. zł oraz pożyczek na 
2160 tys. zł. Środki te zostały w 2015 r. 
wypłacone w całości, przy czym obejmo-
wały zarówno dofinansowanie podłączeń 
do kanalizacji sanitarnej, jak i przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.

Wojewódzkie fundusze dofinansowywa-
ły przedsięwzięcia przyłączania nierucho-
mości do sieci kanalizacji głównie w formie 
dotacji i pożyczek, które po spełnieniu okre-
ślonych w umowach warunków mogły być 
częściowo umarzane. Ponadto, udzielały 
dotacji przeznaczonych na częściową spłatę 
kapitału kredytów bankowych, uzyskanych 
na budowę przyłączy. W badanym okresie 
10 WFOŚiGW zawarło 304 umowy na łącz-
ną kwotę dofinansowania 136 186,4 tys. zł. 
W latach 2013–2015 wypłacono łącznie 
129 201,4 tys. zł, tj. 7765,5 tys. zł dotacji 
i 121 435,9 tys. zł pożyczek. 

Kontrolerzy NIK ustalili, iż tylko 
w wypadku sześciu spośród 28 kontrolo-
wanych jednostek pracownicy urzędów 
gmin oraz przedsiębiorstw wodno-kana-
lizacyjnych (działających na terenie tych 
gmin) podejmowali działania mające na 
celu zapewnienie właścicielom nierucho-
mości dofinansowania realizacji omawia-
nych przedsięwzięć ze środków krajowych 
funduszy ekologicznych. W ich wyniku 
zapewniono dofinansowanie w łącznej 
wysokości 3703,5 tys. zł.

Ponadto, w dwóch gminach zapewniono 
dofinansowanie, w formie dotacji, w łącz-
nej wysokości 1507,3 tys. zł, na realizację 
podłączeń budynków do sieci kanalizacji 
sanitarnej ze środków własnych budże-
tów gmin, pochodzących z wpływów 
z tytułu opłat za korzystanie ze środowi-
ska i administracyjnych kar pieniężnych. 
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, 
że wprawdzie korzystanie z tej ostatniej 
formy dofinansowania nie jest obowiązko-
we, jednak może przyczynić się do wzrostu 
zainteresowania mieszkańców aglomera-
cji przyłączaniem nieruchomości do sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
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Jednocześnie, w wypadku osób, które 
w związku ze skrajnie trudną sytuacją 
ma terialną nie są w stanie samodzielnie 
sfinansować kosztów związanych z pod-
łączeniem, jedynie forma dotacji może 
zapewnić w praktyce realizację przez nich 
tego obowiązku. Przeprowadzona przez 
NIK kontrola wykazała, że w 13 gminach 
wystąpiły wypadki nieprzyłączenia nie-
ruchomości do sieci kanalizacji, pomimo 
posiadania technicznych możliwości, wła-
śnie z powodu nieposiadania środków przez 
właścicieli. 

Dodatkowo na terenie siedmiu gmin 
podejmowano inne działania mające na 
celu opracowanie i wdrożenie mechani-
zmów pomocy, jak również ułatwień dla 
mieszkańców w celu zwiększenia liczby 
przyłączeń indywidualnych. Polegały one 
głównie na przygotowaniu i wdrożeniu pre-
ferencyjnych warunków wykonania takich 
podłączeń.

Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonej kontroli jedno-
znacznie wskazały, że u podstaw niewy-
starczających i nieskutecznych działań słu-
żących zapewnieniu przyłączenia nieru-
chomości do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej przez wszystkich zobowiązanych 
do tego właścicieli legły przede wszyst-
kim zaniechania organów wykonawczych 
kontrolowanych gmin dotyczące realiza-
cji wielu nałożonych na nie obowiązków. 
W istotnym stopniu wpływ na powyższe 
postępowanie miała niewłaściwa interpre-
tacja przez te organy przepisów u.c.p.g., 
a także obawa wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast, iż zdecydowane egze-
kwowanie omawianego obowiązku od 
mieszkańców niechętnych przyłączeniu 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej spo-
woduje utratę zaufania i poparcia ze strony 
społeczności lokalnej. 

W konsekwencji takiego postępowania 
zmniejszyła się liczba końcowych odbior-
ców inwestycji kanalizacyjnych, przez co te 
przedsięwzięcia nie mogły osiągnąć pełnej 
efektywności ekonomicznej. Poza oczy-
wistym efektem ekologicznym, wraz ze 
wzrostem liczby podłączonych do kana-
lizacji mieszkańców, zmniejsza się koszt 
jednostkowy obsługi sieci, mający odzwier-
ciedlenie w taryfach za odprowadzanie 
ścieków. Cena odprowadzenia i oczysz-
czenia jednego metra sześciennego będzie 
zależeć również od liczby mieszkańców, 
którzy przyłączą się do sieci – im większa 
liczba użytkowników, tym większa ilość 
ścieków i tym samym niższa cena. 

W celu poprawy efektywności działań 
organów gmin na rzecz zwiększenia liczby 
użytkowników sieci kanalizacji sanitar-
nej, Najwyższa Izba Kontroli sformułowała 
wnioski dotyczące:

 • nowelizacji art. 2 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, tak, aby wprowadzono 
definicję przyłączenia nieruchomości do 
istnie jącej sieci kanalizacji sanitarnej, ro-
zumianego jako rozpoczęcie użytkowania 
odcinka przewodu łączącego wewnętrzną 
instalację kanalizacyjną w nieruchomo-
ści odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, 
za pierwszą studzienką, licząc od strony 
budynku;

 • nowelizacji art. 5 ustawy z 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach przez wskazanie nieprze-
kraczalnego terminu przyłączenia nieru-
chomości do istniejącej sieci kanalizacyj-
nej, liczonego od daty poinformowania 
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mieszkańców przez wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta o zaistnieniu te-
ch nicznych możliwości w tym zakresie, 
oraz w konsekwencji, rezygnacji z koniecz-
ności wydania decyzji nakazującej przyłą-
czenie nieruchomości do kanalizacji w wy-
padku stwierdzenia niezrealizowania tego 
obowiązku;

 • konieczności określania – w umowach 
zawieranych z beneficjentami przez in-
stytucje wdrażające PROW 2014–2020, 
dotyczących dofinansowania przedsię-
wzięć związanych z budową sieci kanali-
zacji sanitarnej – efektów ekologicznych, 
umożliwiających ich ocenę. 

NIK wnioskowała również do wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast o pod-
jęcie działań w celu przyłączenia nieru-
chomości do istniejącej sieci kanalizacji 
sanitarnej przez wszystkich zobowiąza-
nych do tego właścicieli oraz możliwego 
wsparcia finansowego realizacji przedsię-
wzięć dotyczących podłączeń budynków 
do sieci kanalizacyjnej przez właścicieli 
będących w trudnej sytuacji finansowej.

PAWEŁ TRZASKOWSKI
Departament Środowiska NIK

Słowa kluczowe: sieć kanalizacji sanitarnej, gospodarka wodno-ściekowa, użytkownicy sieci, przy-
łączanie nieruchomości, efekt ekologiczny, ochrona środowiska, Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych

Key words: sanitary sewage system, system users, connecting a building, population equiva-
lents, waste water management, protection of environment
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Swobodne przemieszczanie się środkami komunikacji w obrębie miasta to jedna z pod-
stawowych potrzeb mieszkańców. Odpowiednio zorganizowany transport zbiorowy powi-
nien umożliwiać także osobom niepełnosprawnym dostęp do edukacji, pracy, świadczeń  
zdrowotnych oraz kultury i rozrywki, zapobiegając w ten sposób ich wykluczeniu spo-
łecznemu. Zapewnienie go w  sposób niedyskryminujący niepełnosprawnych stanowi 
istotne zadanie samorządów gminnych. Udogodnienia w transporcie mogą służyć tak-
że innym osobom o  ograniczonej zdolności poruszania się. W kontrolowanych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli miastach osoby niepełnosprawne nie mogły korzystać z ko-
munikacji miejskiej na takim samym poziomie dostępności, z jakiego korzystały osoby 
w pełni sprawne.

MACIEJ GAJDZIK

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych 
w publicznym transporcie zbiorowym

Jak można jej zapobiec

Wstęp
Niepełnosprawność1, a także ograniczona 
sprawność ruchowa człowieka skorelo-
wana jest z wiekiem, prawdopodobień-
stwo jej wystąpienia znacząco rośnie po 
ukończeniu 50. roku życia2. 

Natomiast tendencje demograficzne 
wskazują na postępujące i nieodwracalne 
w krótkim okresie starzenie się polskiego 
społeczeństwa. 

1 W 2014 r. było w Polsce 4,9 mln niepełnosprawnych; według metodologii stosowanej w badaniach zdrowia, 
uwzględniającej posiadanie orzeczenia prawnego lub ograniczoną zdolność wykonywania czynności w stopniu 
poważnym.

2 Główny Urząd Statystyczny, Stan�zdrowia�ludności�Polski�w�2014�r., Warszawa 2014, s. 109-110.
3 Główny Urząd Statystyczny, Sytuacja�demograficzna�osób�starszych�i�konsekwencje�starzenia�się�ludności�

Polski�w�świetle�prognozy�na�lata�2014–2050, Warszawa 2014, s. 33-34.

W 2013 r. w Polsce mieszkało 5,7 mln 
osób w wieku przekraczającym 64 lata. 
Natomiast do 2050 r. spodziewany jest 
przyrost liczby ludzi starszych o kolejne 
5,4 mln3.

Dostrzegając ten obszar w analizach 
przedkontrolnych, Najwyższa Izba Kontroli 
po raz pierwszy przeprowadziła kontro-
lę dostępności publicznego transportu 
zbiorowego dla osób niepełnosprawnych, 
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uwzględniając jego organizację, a także 
dostosowanie pojazdów i przystanków 
komunikacyjnych do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych w dziesięciu miastach 
na prawach powiatu4.

Źródła prawne 
zakazu dyskryminacji
Zakaz dyskryminacji osób niepełno-
sprawnych został szczegółowo określony 
w Konwencji o prawach osób niepełno-
sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 
13 grudnia 2006 r.5. Zgodnie z jej art. 2 
dyskryminacja taka polega na jakimkolwiek 
różnicowaniu, wykluczaniu lub ogranicza-
niu osób ze względu na niepełnospraw-
ność, którego celem lub skutkiem jest na-
ruszenie lub zniweczenie uznania, korzy-
stania z nich lub wykonywania wszelkich 
praw człowieka i podstawowych wolności 
w dziedzinie: politycznej, gospodarczej, 
społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub 
w jakiejkolwiek innej, na zasadzie równości 
z innymi osobami; obejmuje to wszelkie 
przejawy dyskryminacji, w tym odmowę 
racjonalnego usprawnienia. 

W art. 5 ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 lit. a 
państwa-strony Konwencji zobowiąza-
ły się w szczególności do wprowadzenia 

4 Artykuł powstał na podstawie Informacji o wynikach kontroli Dostępność�publicznego�transportu�zbiorowego�
dla�osób�niepełnosprawnych�w�miastach�na�prawach�powiatu, nr ewid. P/15/069, zatwierdzonej 28 czerwca 
2016 r. Kontrolę przeprowadzono w Bydgoszczy, Włocławku, Szczecinie, Koszalinie, Białymstoku, Suwał-
kach, Legnicy, Wałbrzychu, Rzeszowie i Przemyślu; obejmowała okres od 2013 r. do połowy 2015 r.

5 Dz.U. z 2012 r. poz. 1169. Dalej: „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych”.
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 (Dz.U. nr 78 poz. 483, ze zm.).
7 Dz.Urz. UE C 303 z 14.12.2007 r., s. 1. ze zm. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej  

(Dz.U. z 2004 r. nr 90 poz. 864/30, ze zm.). Karta praw podstawowych Unii Europejskiej ma taką samą 
moc prawną jak Traktaty.

8 Por. art. 16 ust. 5 pkt 3 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1867, 
ze zm.), dalej: „uptz”.

9 Dz.Urz. UE. L. 55 z 28.2.2011., s. 1, dalej: „rozporządzenie dotyczące praw pasażerów”.

zakazu dyskryminacji osób niepełno-
sprawnych oraz zapewnienia im dostę-
pu do środowiska fizycznego i środków 
transportu na zasadzie równości z innymi 
osobami. W prawie krajowym i wspól-
notowym wynika to przede wszyst-
kim z art. 32 ust. 2 ustawy zasadniczej6 
oraz z art. 21 Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej7.

Definicji osoby niepełnosprawnej, 
w kontekście publicznego transportu 
zbiorowego realizowanego za pomocą 
komunikacji autobusowej8, można po-
szukiwać w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 
z 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw pasa-
żerów w transporcie autobusowym i auto-
karowym i zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 2006/20049. 

Zgodnie z art. 3 lit. j tego aktu osoba 
niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej 
sprawności ruchowej oznacza taką, której 
sprawność ruchowa podczas korzystania 
ze środków transportu jest ograniczona 
w wyniku jakiejkolwiek niepełnospraw-
ności fizycznej (sensorycznej lub moto-
rycznej, trwałej lub przejściowej), inte-
lektualnej, upośledzenia lub jakiejkolwiek 
innej przyczyny niepełnosprawności bądź 



100 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Maciej Gajdzik

z powodu wieku i której sytuacja wyma-
ga należytej uwagi i dostosowania usług 
udostępnianych wszystkim pasażerom do 
jej szczególnych potrzeb. W porównaniu 
z definicją osoby niepełnosprawnej zawartą 
w przepisie art. 1 zdanie drugie Konwencji 
o prawach osób niepełnosprawnych, prze-
pis art. 3 lit. j rozporządzenia dotyczącego 
praw pasażerów traktuje osoby o ograni-
czonej sprawności ruchowej oraz osoby 
niepełnosprawne jako jedną grupę osób, 
w skład której wchodzą także te dotknięte 
przejściową niepełnosprawnością.

Przejawy dyskryminacji 
wynikające ze stanu pojazdów
Warunkiem dostępności publicznego 
transportu zbiorowego dla osób niepeł-
nosprawnych ruchowo jest jego zorganizo-
wanie przy użyciu pojazdów (autobusów, 
tramwajów, trolejbusów)10 niskopodłogo-
wych i niskowejściowych. 

W badanej próbie, według stanu na 
koniec czerwca 2015 r., pełną obsługę 
komunikacji miejskiej autobusami ni-
skopodłogowymi i niskowejściowymi 
zapewniono tylko w trzech z 10 kontro-
lowanych miast (Legnica, Wałbrzych, 
Włocławek). W pięciu wypadkach auto-
busy niskopodłogowe obsługiwały od 89% 
do 97% kursów. W dwóch wypadkach 
– tylko 47% i 50% (Przemyśl, Szczecin). 
Ponieważ kontrolowane miasta nie na-
bywały w latach 2013–2015 pojazdów 
wysokopodłogowych, można przyjąć, 
że brak pełnej dostępności autobusów 

10 W badanej próbie jedynie Bydgoszcz i Szczecin część zadań publicznego transportu zbiorowego realizowa-
ły za pomocą komunikacji tramwajowej. W badanej próbie nie było miast realizujących zadania za pomocą 
trolejbusów.

dla osób niepełnosprawnych ruchowo 
w siedmiu z kontrolowanych miast był 
efektem zaszłości.

Drugą wyodrębnioną grupą osób nie-
pełnosprawnych, wymagającą istotnych 
ułatwień w publicznym transporcie zbio-
rowym, były osoby niepełnosprawne sen-
sorycznie. Do grupy tej zalicza się niewido-
mych i słabowidzących, niesłyszących i sła-
bosłyszących oraz głucho-niewidomych. 

Podstawowymi usprawnieniami, jakich 
potrzebują takie osoby w transporcie zbio-
rowym, są systemy informacji głosowej 
i wizualnej, umieszczone wewnątrz i na 
zewnątrz pojazdów. Urządzenia te powinny 
umożliwiać osobom z deficytami senso-
rycznymi zorientowanie się odnośnie do 
numeru linii komunikacyjnej, jej kierunku 
oraz nazwy aktualnego przystanku, zarów-
no wewnątrz pojazdu (w trakcie kursu), 
jak i przy wsiadaniu.

Według stanu na koniec czerwca 2015 r. 
tylko w jednym mieście zorganizowano 
publiczny transport zbiorowy autobusa-
mi posiadającymi wszystkie te systemy 
(Wałbrzych). 

Wewnętrzną informację wizualną we 
wszystkich pojazdach zapewniło pięć kon-
trolowanych miast. W czterech wypadkach 
odsetek autobusów wyposażonych w od-
powiednie urządzenia wynosił od 57% do 
91%. W jednym wypadku (Przemyśl) auto-
busy komunikacji miejskiej nie miały zain-
stalowanych wewnętrznych systemów in-
formacji wizualnej. Informacja głosowa we-
wnątrz autobusów była dostępna w trzech 



Nr 3/maj-czerwiec/2017 101 

Dyskryminacja osób niepełnosprawnych...   kontrola i audyt

kontrolowanych miastach. W czterech 
miastach odsetek autobusów posiadają-
cych odpowiednie urządzenia wynosił od 
36% do 83%. W dwóch wypadkach w takie 
urządzenia wyposażono tylko 3% i 7% po-
jazdów (Legnica, Przemyśl).

Najmniej rozpowszechnionym ułatwie-
niem dla osób niepełnosprawnych senso-
rycznie były systemy zewnętrznej komu-
nikacji głosowej. 

Główną funkcją tych systemów jest in-
formowanie osób oczekujących na przy-
stanku komunikacyjnym o numerze linii 
zatrzymującego się autobusu oraz – o kie-
runku kursu. W trzech miastach autobu-
sy wcale nie posiadały takich systemów 
(Przemyśl, Suwałki, Szczecin). W jednym 
wypadku (Legnica) odpowiednie wypo-
sażenie miało jedynie 3% pojazdów, na-
tomiast w pięciu miastach odsetek auto-
busów mających odpowiednie urządze-
nia kształtował się w przedziale od 20% 
do 83%.

Na brak świadomości potrzeb osób nie-
pełnosprawnych w powyższym zakresie 
wskazują kontrowersje dotyczące zamó-
wienia w 2016 r. przez jednego z operato-
rów publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Krakowa dostawy autobusów, 
które nie musiały posiadać systemu ze-
wnętrznej komunikacji głosowej (miało 
być to wyposażenie fakultatywne).

Dyskryminacja związana 
z inwestycjami drogowymi 
Organizator publicznego transportu zbio-
rowego jest zobowiązany do zapewnienia 

11 Art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. a uptz.

odpowiednich warunków jego funkcjono-
wania, w szczególności w zakresie stan-
dardów dotyczących przystanków komu-
nikacyjnych11. Powinny on stanowić zbiór 
wytycznych do projektowania przystan-
ków komunikacyjnych i dworców, obwią-
zujących na terenie danego miasta. 

Jako wzorcowe można wskazać tu 
„Standardy dostępności dla miasta 
Gdyni”, autorstwa Marka Wysockiego. 
W publikacji opisane są zestawy faktur 
dotykowych (wbudowanych w podłoże 
płytek, zawierających oznaczenia prowa-
dzące i ostrzegawcze). Faktury te przewi-
dywane są do stosowania w obrębie ciągów 
pieszych oraz przystanków komunikacyj-
nych w celu polepszenia orientacji prze-
strzennej osób z wadą wzroku. 

W żadnym z miast, wchodzących 
w skład badanej próby, standardy doty-
czące przystanków komunikacyjnych nie 
zostały określone w formie wyodrębnio-
nego opracowania, rzetelnie uwzględnia-
jącego potrzeby osób niepełnosprawnych. 
W efekcie kontrola ujawniła, że w trzech 
miastach faktury sensoryczne posiadała 
tylko część z wybudowanych w badanym 
okresie przystanków (w Białymstoku – 20 
z 57 przystanków; w Szczecinie – 10 z 60; 
we Włocławku – 11 z 33). 

Na terenie Przemyśla żaden z 18 wybu-
dowanych i przebudowanych przystan-
ków nie zawierał ułatwień sensorycznych. 

Natomiast w  trzech wypadkach 
(Białystok, Bydgoszcz, Włocławek) nie 
stosowano jednolitych zasad układu fak-
tur ostrzegających, co ograniczało funkcję 
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tych elementów wyposażenia przystan-
ków komunikacyjnych i ciągów pieszych. 
Wreszcie w dwóch wypadkach pasy pły-
tek ostrzegawczych kierowano w miej-
sca niebezpieczne, takie jak torowisko 
tramwajowe (Bydgoszcz), czy droga dla 
rowerów (Włocławek).

Przyczyny braku udogodnień 
dla osób niepełnosprawnych
W kontroli dostępności publicznego trans-
portu zbiorowego dla osób niepełnospraw-
nych w miastach na prawach powiatu po-
minięto kwestię ilości środków przezna-
czanych na realizację tego zadania. 

Niezależnie od tego, zidentyfikowano 
przyczyny braku odpowiedniego wyposa-
żenia pojazdów i przystanków komunika-
cyjnych, wynikające z sfery planistycznej, 
wiążące się z rzetelnością realizacji po-
wyższego zadania.

Tylko w wypadku czterech miast (Bia-
łystok, Rzeszów, Szczecin i Koszalin) w ich 
planach transportowych określono cele 
wraz ze wskaźnikami monitorowania ich 
wykonania. Natomiast w sześciu miastach, 
wchodzących w skład badanej próby, 
plany transportowe zawierały termin ich  
realizacji. 

W trzech wypadkach analiza potrzeb 
transportowych gminy miała jedynie cha-
rakter doraźny i była związana z konieczno-
ścią sporządzenia planów transportowych. 
Tymczasem solidność sporządzenia planu 
transportowego ma wpływ na dostępność 
publicznego transportu zbiorowego dla 

12 Art. 12 ust. 2 pkt 4 uptz.
13 Por. art. 16 ust. 1 lit. b w zw. z art. 2 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego praw pasażerów.

osób niepełnosprawnych, skoro określa on 
potrzeby osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej zdolności ruchowej w za-
kresie usług przewozowych12. Kolejną, 
wskazaną już wcześniej przyczyną dyskry-
minacji osób niepełnosprawnych, był brak 
rzetelnie opracowanych standardów doty-
czących przystanków komunikacyjnych.

Niespełnienie powyższych standardów 
lub ich niską jakość można wiązać z nie-
wielką świadomością problemów osób nie-
pełnosprawnych u organizatorów i opera-
torów publicznego transportu zbiorowego. 
Może na to wskazywać również praktyka 
niepełnego wyposażania autobusów ni-
skopodłogowych w systemy ułatwiające 
podróżowanie osobom niepełnosprawnym 
sensorycznie. 

Można w związku z tym postulować, 
aby szkolenia podnoszące świadomość 
problemów związanych z tym obszarem 
odbywali nie tylko pracownicy mający bez-
pośrednią styczność z pasażerami13, ale 
także decydenci publicznego transportu 
zbiorowego.

Najważniejsze zalecenia 
wynikające z kontroli
Jako szczególnie istotne należy wskazać 
wnioski wynikające z omawianej kontro-
li, skierowane do Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa, jako ministra właściwego 
do spraw transportu.

Wnioski de lege ferenda dotyczyły uję-
cia w formie powszechnie obowiązują-
cych przepisów prawa najważniejszych 
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standardów odnoszących się do przystan-
ków komunikacyjnych oraz powiązania 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie14, z przepisami dotyczącymi przy-
stanków metra i kolei. Przede wszystkim 
zaproponowano stosowanie pasów ostrze-
gawczych oraz ścieżek dotykowych, wy-
konanych z materiałów antypoślizgowych, 
o fakturze takiej, jak w obiektach metra15. 
Wnioskowano także o stosowanie w prze-
biegu ścieżek dotykowych na przystankach 
komunikacyjnych skrajni poziomej o sze-
rokości 1,6 m, podobnie jak ma to miejsce 
w systemach kolei16. 

Zaproponowano również, aby minimalna 
szerokość użytkowa peronu przystanku ko-
munikacyjnego wynosiła 2,5 m. Na wymiar 
ten składają się suma długości przestrze-
ni manewrowej dla wózka inwalidzkiego 
(1,5 m x 1,5 m)17 oraz długości przestrzeni 
przeznaczonej dla pochylni dla wózków, 
w jaką wyposażone są pojazdy miejskiego 
transportu zbiorowego.

Zaproponowano też, aby Minister Infra-
struktury i Budownictwa określił dobre 
praktyki dla organizatorów publicznego 
transportu zbiorowego w zakresie stan-
dardów dotyczących przystanków ko-
munikacyjnych, z uwzględnieniem zasad 

14 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

15 Por. załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 17.6.2011 w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz.U. nr 144 poz. 859).

16 Por. punkt 4.2.1.2.1 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z 18.11.2014 w sprawie tech-
nicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób nie-
pełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz.Urz. UE L 365 z 12.12.2014, s. 110) 
oraz § 44 ust. 4 warunków technicznych.

17 Por. § 54 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych po-
jazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 305, ze zm.).

uniwersalnego projektowania, o jakich 
mowa w art. 2 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, po przeprowadzeniu 
konsultacji z interesariuszami, a w szcze-
gólności – ze środowiskiem osób niepeł-
nosprawnych.

Podsumowanie
Niewątpliwie we wszystkich 10 miastach, 
w których przeprowadzono badania kon-
trolne, osoby niepełnosprawne nie mogły 
korzystać z komunikacji miejskiej na takim 
samym poziomie dostępności, z jakiego 
korzystały osoby w pełni sprawne. Biorąc 
pod uwagę konstrukcję i wyposażenie au-
tobusów, na dyskryminację bardziej nara-
żona była grupa osób niepełnosprawnych 
sensorycznie, w porównaniu z grupą osób 
niepełnosprawnych ruchowo.

Na podstawie doświadczeń zebranych 
podczas omawianej kontroli można stwier-
dzić, że nie jest możliwe wprowadzenie 
szczegółowych przepisów prawa, formalnie 
uniemożliwiających jakiekolwiek przejawy 
dyskryminowania osób niepełnosprawnych 
w publicznym transporcie zbiorowym. 
Prawidłowość jego realizacji, w tym brak 
dyskryminacji jakiegokolwiek podmio-
tu, należy w związku z tym oceniać pod 
względem kryterium rzetelności.
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W tej sytuacji, w zapobieganiu dyskry-
minacji osób niepełnosprawnych w trans-
porcie zbiorowym szczególnie ważną rolę 
odgrywa świadomość i dobra wola inwe-
storów robót budowlanych oraz organi-
zatorów publicznego transportu zbioro-
wego. Wpływ na te podmioty, a także na 
nadzorujące je organy władz publicznych, 
może i powinien być wywierany przez 

interesariuszy publicznego transportu 
zbiorowego, w tym – przez organiza-
cje pozarządowe, reprezentujące osoby  
niepełnosprawne.

MACIEJ GAJDZIK
Delegatura NIK w Bydgoszczy

Słowa kluczowe: osoby niepełnosprawne, ograniczona zdolność ruchowa, dyskryminacja, 
publiczny transport zbiorowy, komunikacja miejska 

Key words: disabled people, limited physical abilities, discrimantion, public transport
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Klauzule społeczne

NIK zbadała jak często klau-
zule społeczne były wyko-
rzystywane w zamówieniach 
publicznych. Kontrolą obję-
to: Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów, Urząd Zamówień 
Publicznych, Główny Urząd 
Sta tystyczny, Ministerstwo Fi-
nansów, Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, Ministerstwo Środowi-
ska, a także osiem samorządów 
i 14 przedsiębiorców, którzy 
zobowiązali się do zastosowa-
nia klauzuli społecznej w po-
zyskanym zamówieniu pu-
blicznym. Czynności objęły 
okres od 1 stycznia 2013 r. do 
30 kwietnia 2016 r. 

Gospodarowanie 
przestrzenią

Po ponad dziesięcioletnim 
okresie funkcjonowania spraw-
dzono, czy system planowania 
i zagospodarowania przestrzen-
nego zapewnia gminom właści-
we narzędzia do racjonalnego 
działania. Oceniono też skut-
ki obowiązujących regulacji 
prawnych dla przestrzeni jako 
dobra publicznego. Szczegó-
łowa analiza stwierdzonych 
w  trakcie poszczególnych 
kontroli istotnych nieprawi-

dłowości, poparta uwagami 
i komentarzami ekspertów, 
pozwoliła na sformułowanie 
przez Izbę zaleceń mających 
na celu wskazanie kierunków 
zmian istniejącego prawa. 

Fundusze celowe

W czasie kontroli gospodaro-
wania środkami funduszy ce-
lowych będących w dyspozycji 
Ministra Skarbu Państwa oce-
niono realizację celów usta-
wowych, dla których fundu-
sze (reprywatyzacji, Skarbu 
Państwa, rekompensacyjny 
oraz restrukturyzacji przed-
siębiorców) zostały ustano-
wione. Skontrolowano Mini-
sterstwo Skarbu Państwa, Ma-
zowiecki Urząd Wojewódzki 
oraz trzy spółki, którym została 
udzielona pomoc z Funduszu 
Restrukturyzacji Przedsiębior-
ców. Czynności badawcze do-
tyczyły okresu od 1 stycznia 
2013 r. do 30 czerwca 2016 r.

Współpraca 
szwajcarsko-polska

Oceniono realizację przez ad-
ministrację publiczną Szwaj-
carsko-Polskiego Programu 
Współ pracy (SPPW). Pro-
gram ten przewiduje skiero-
wanie do Polski bezzwrotnej 
pomocy finansowej w wyso-

kości 489 milionów franków. 
SPPW ma dwa cele: zmniejsze-
nie różnic społeczno-gospodar-
czych pomiędzy Polską a bar-
dziej rozwiniętymi państwami 
Unii Europejskiej; zmniejsze-
nie różnic społeczno-gospodar-
czych pomiędzy ośrodkami 
miejskimi i regionami słabo 
rozwiniętymi pod względem 
strukturalnym. Kontrolę prze-
prowadzono w Ministerstwie 
Rozwoju pełniącym funkcję 
Krajowej Instytucji Koordynu-
jącej SPPW, w Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa, będą-
cym Instytucją Pośredniczącą 
w obszarze środowiska i infra-
struktury SPPW oraz 10 insty-
tucjach realizujących projek-
ty. Badaniem objęto okres od 
1 stycznia 2008 r. do zakoń-
czenia czynności kontrolnych 
w jednostkach. 

Rozwój sportu osób 
niepełnosprawnych

Kontrolerzy Izby sprawdzili, na 
ile skutecznie państwo poma-
ga osobom niepełnosprawnym 
uczestniczyć w zajęciach spor-
towych. Badanie przeprowa-
dzono w 17 jednostkach: Mi-
nisterstwie Sportu i Turystyki, 
Państwowym Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, trzech Powiatowych 
Centrach Pomocy Rodzinie, 
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dwóch Miejskich Ośrodkach 
Pomocy Społecznej, Urzę-
dzie m.st. Warszawy, Polskim 
Komitecie Paraolimpijskim, 
czterech polskich związkach 
sportowych, czterech stowa-
rzyszeniach kultury fizycznej. 
Kontrolą, która dotyczyła lat 
2013–2016, objęto osiem wo-
jewództw: dolnośląskie, lu-
belskie, łódzkie, małopolskie, 
mazowieckie, śląskie, święto-
krzyskie i wielkopolskie.

Rodziny zastępcze

Przedmiotem analizy były 
działania powiatów dotyczą-
ce tworzenia i wsparcia rodzin 
zastępczych oraz sprawowa-
nia nad nimi nadzoru. Badanie 
przeprowadzono w 24 powia-
towych centrach pomocy ro-
dzinie i miejskich ośrodkach 
pomocy społecznej. Objęto 
nim także 510 rodzin zastęp-
czych spokrewnionych, nieza-
wodowych i zawodowych oraz 
1024 dzieci przebywających 
w rodzinach zastępczych za-
wodowych. Kontrola dotyczyła 
lat 2013–2015. 

Badania  
z wykorzystaniem zwierząt

W maju 2015 r. weszła w życie 
ustawa o ochronie zwierząt 
wykorzystywanych do celów 
naukowych lub edukacyjnych. 
Wprowadzono ją w ramach im-

plementacji do polskiego syste-
mu prawnego unijnej dyrekty-
wy. Jej najważniejszym celem 
jest ograniczenie prowadzenia 
nieuzasadnionych doświad-
czeń, ochrona i zminimali-
zowanie cierpienia zwierząt. 
NIK sprawdziła, czy nowe re-
gulacje rzeczywiście wpłynęły 
na zwiększenie ochrony zwie-
rząt. Kontrolę, która dotyczyła 
okresu od początku 2014 r. do 
października 2016 r., przepro-
wadzono w Krajowej Komisji 
Etycznej do Spraw Doświad-
czeń na Zwierzętach w War-
szawie, 6 lokalnych komisjach 
(w Krakowie, Lublinie, Olszty-
nie, Poznaniu, Warszawie i we 
Wrocławiu), 6 powiatowych 
inspektoratach weterynarii 
z tych miast.

Badanie techniczne 
pojazdów

NIK sprawdziła prawidłowość 
i skuteczność działań starosty 
jako organu dopuszczającego 
pojazdy do ruchu drogowego. 
Ocenie poddano w szczegól-
ności: nadzór nad badaniami 
technicznymi wykonywany-
mi w Stacjach Kontroli Pojaz-
dów (SKP); wydawanie upraw-
nień do wykonywania badań 
technicznych; postępowania 
dotyczące zatrzymanych do-
wodów rejestracyjnych z po-
wodu złego stanu techniczne-
go pojazdów; rozpatrywanie 

wniosków o wpis do rejestru 
przedsiębiorców prowadzą-
cych SKP oraz prowadzenie 
akt rejestrowych; przygoto-
wanie organizacyjno-kadrowe 
do sprawowania nadzoru nad 
SKP. Kontrolę przeprowadzo-
no w pięciu urzędach miast 
i 16 starostwach powiatowych, 
a także u trzech przedsiębior-
ców prowadzących SKP. Oce-
niono też sprawowanie nadzoru 
nad 63 stacjami diagnostycz-
nymi. Badaniem objęto okres 
od 2014 do 31 marca 2016 r. 

Profilaktyka 
zdrowotna

Kontrola podjęta z inicjatywy 
własnej NIK. Jej celem była 
ocena efektów realizacji profi-
laktyki zdrowotnej w obszarze 
gastrologii, ginekologii i kar-
diologii. Badania objęły lata 
2012–2015. Przeprowadzono 
je w Ministerstwie Zdrowia, 
Centrali Narodowego Fundu-
szu Zdrowia oraz w 25 pod-
miotach, w tym w jednostkach 
samorządu terytorialnego oraz 
u świadczeniodawców udzie-
lających świadczeń z zakresu 
podstawowej opieki zdrowot-
nej oraz realizujących je w ra-
mach Programu profilaktyki 
i wczesnego wykrywania raka 
szyjki macicy, oraz Programu 
badań przesiewowych dla 
wczesnego wykrywania raka 
jelita grubego.
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Odzyskiwanie 
dzieł sztuki

Ocenie poddano proces od-
zyskiwania utraconych dzieł 
sztuki. Sprawdzono czy jest 
on zorganizowany zgodnie 
z obowiązującymi regulacjami 
i w sposób zapewniający efek-
tywność i skuteczność. Kontro-
lę przeprowadzono w Minister-
stwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych oraz Na-
rodowym Instytucie Muze-
alnictwa i Ochrony Zbiorów. 
Okres objęty kontrolą to lata 
2011–2016.

Choroba Alzheimera

Analizie poddano funkcjonują-
cy w Polsce powszechny system 
opieki zdrowotnej oraz usług 
społecznych i opiekuńczych 
dla osób z chorobą Alzheime-
ra. Kontrolę przeprowadzono 
w resortach zdrowia oraz ro-
dziny, pracy i polityki społecz-
nej, 5 urzędach wojewódzkich, 
5 urzędach marszałkowskich, 
5 zakładach opiekuńczo-lecz-
niczych, 5 placówkach pod-
stawowej opieki zdrowotnej, 
5 dziennych placówkach opieki 
społecznej, 5 organizacjach po-
zarządowych. Oceniono dzia-
łalność wymienionych jedno-
stek w latach 2014–2015. 

Osuwiska

NIK zbadała prawidłowość 
i skuteczność działań podejmo-
wanych przez organy admini-
stracji publicznej i państwową 
służbę geologiczną mających 
zapobiegać ruchom masowym 
ziemi i ich skutkom. Kontrolę 
przeprowadzono w 28 jednost-
kach: Ministerstwie Środowi-
ska, Państwowym Instytucie 
Geologicznym – Państwowym 
Instytucie Badawczym, Na-
rodowym Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, siedmiu starostwach po-
wiatowych i 18 urzędach gmin. 
Analizowano okres od 1 stycz-
nia 2011 r. do I poł. 2016 r. 

Zarządzanie  
majątkiem samorządów

Skontrolowano zarządzanie 
majątkiem jednostek samorzą-
du terytorialnego w wojewódz-
twie opolskim. Izba sprawdziła 
jak cztery gminy: Baborów, By-
czyna, Opole i Polska Cerekiew 
gospodarowały nowo powsta-
łymi obiektami sportowo-re-
kreacyjnymi oraz instytucjami, 
których budowa była współ-
finansowana ze środków Unii 
Europejskiej. Kontrolą objęto 
okres od 1 stycznia 2009 r. do 
dnia zakończenia czynności 
badawczych. 

Dostępność terapii 
przeciwbólowej

NIK sprawdziła, czy personel 
medyczny szpitali stosuje usta-
lone zasady i wytyczne doty-
czące leczenia bólu, oceny jego 
natężenia i uśmierzania. Kon-
trolę przeprowadzono łącznie 
w 28 podmiotach leczniczych 
z województw: dolnośląskie-
go, łódzkiego, podlaskiego, 
pomorskiego, świętokrzyskie-
go, wielkopolskiego i zachod-
niopomorskiego, a dotyczyła 
ich działalności od 1 stycznia 
2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Społeczność romska 
w Małopolsce

Oceniono realizację przez 
gminy z województwa ma-
łopolskiego zadań w ramach 
Programu integracji społecz-
ności romskiej w Polsce na lata 
2014–2020. W Programie usta-
nowiono cztery podstawowe 
dziedziny (obszary wsparcia), 
tj. Edukacja, Mieszkalnictwo, 
Praca i Zdrowie. Kontrolą obję-
to siedem jednostek samorządu 
terytorialnego, którym przy-
znano środki z budżetu państwa 
na realizację zadań na rzecz spo-
łeczności romskiej. Badanie do-
tyczyło okresu od 2014 r. do 
końca września 2016 r. 
 (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w kwietniu i maju 2017 r., <www.nik.gov.pl>.
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Po referendum dotyczącym dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii 
w Unii Europejskiej, większość obywateli opowiedziała się za wyjściem 
kraju z Unii. Więcej na temat przyszłości UE bez Wielkiej Brytanii bę-
dzie można powiedzieć po sfinalizowaniu negocjacji brytyjsko-unijnych, 
które rozpoczęto w czerwcu 2017 r., w związku z notyfikowaniem Radzie 
Europejskiej decyzji Brytyjczyków w sprawie brexitu. Ich celem jest usta-
lenie warunków, na jakich Wielka Brytania opuści Unię oraz określenie 
generalnego modelu jej przyszłych stosunków z państwami UE. Artykuł 
stanowi, po pierwsze, przyczynek do dyskusji na temat przewidywanego 
wpływu brexitu na gospodarkę Wielkiej Brytanii w wymiarze makroeko-
nomicznym w krótkim – do 2020 r. oraz średnim – do roku 2025 i 2030 
– okresie. Po drugie zaś, służy wskazaniu głównych kanałów oddziaływa-
nia tego procesu na polsko-brytyjskie relacje gospodarcze oraz określeniu 
jego znaczenia dla perspektyw rozwoju Polski.

Skutki brexitu dla gospodarki 
Wielkiej Brytanii i Polski

Państwo 
i społeczeństwo

Po rezygnacji z członkostwa w UE
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Skutki brexitu dla gospodarki   państwo i społeczeństwo

PAWEŁ WIECZOREK

Przyczyny brexitu1

Dyskusje na temat miejsca Wielkiej 
Brytanii w  Europie oraz  charakte-
ru stosunków łączących Zjednoczone 
Królestwo z UE2 stanowią jeden z fila-
rów współczesnej tożsamości politycz-
nej Brytyjczyków, uważanych – poniekąd 
słusznie – za eurosceptyków. Tradycyjna 
rezerwa Brytyjczyków wobec Unii3 nie 
przeszkadza im jednak w racjonalnej oce-
nie układu sił w Europie i roli, jaką w tym 
względzie odgrywa UE. Przeprowadzone 
w 1975 r. referendum w sprawie członko-
stwa Zjednoczonego Królestwa w Unii, 
w którym wyraźne zwycięstwo odnieśli 
zwolennicy integracji europejskiej, po-
kazało bowiem, że dla ówczesnego po-
kolenia Brytyjczyków przynależność do 
UE stanowiła ważny element utrzymania 
silnej pozycji międzynarodowej Wielkiej 
Brytanii w Europie i na świecie, zagrożonej 
zwłaszcza w następstwie utraty statusu 
mocarstwa kolonialnego. W wymiarze eu-
ropejskim członkostwo w Unii postrze-
gane było jako sposób na zrównoważenie 
rosnącej roli Francji i Niemiec w Europie. 

1 Ukute przez media pojęcie stanowiące zbitkę słów British�oraz exit (wyjście). W grudniu 2016 r. pojęcie  
brexitu zostało wprowadzone do oksfordzkiego słownika języka angielskiego (ang. Oxford�English�Dictio-
nary) i zdefiniowane jako „wyjście (proponowane) Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i proces 
polityczny z tym związany”. 

2 Wielka Brytania stała się członkiem UE 1.1.1973 wraz z Danią i Irlandią. Traktat akcesyjny zagwarantował 
Brytyjczykom swobodę decyzji w sprawie przystąpienia do unii monetarnej (strefy euro), a z kolei na mocy 
protokołu dołączonego do traktatu lizbońskiego z 2007 r. Wielka Brytania uzyskała możliwość niestosowa-
nia wobec obywateli Zjednoczonego Królestwa niektórych przepisów Karty praw podstawowych. Wielka 
Brytania nie przystąpiła także do strefy Schengen.

3 Za wyjściem Wielkiej Brytanii z UE opowiedziało się 17,4 mln  głosujących (51,2%), a przeciwnego zdania 
było 16,1 mln  osób (48,1%). Frekwencja wyniosła 72,2%. W Anglii i Walii przewagę uzyskali zwolennicy 
brexitu, natomiast w Szkocji i Irlandii Północnej zwyciężyła opcja pozostania Wielkiej Brytanii w Unii.

4 M. P. Garapich: Brexit�–�fakty,�mity,�liczby.�Możliwe�konsekwencje�wystąpienia�Wielkiej�Brytanii�z�Unii�Euro-
pejskiej.�Analiza�głównych�osi�debat�publicznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2016, s.5 i dalsze.

Nie zmienia to faktu, iż Wielka Brytania 
– w odróżnieniu od państw założycieli 
Wspólnot – zasadniczo nigdy nie trakto-
wała członkostwa w UE jako niezmien-
nego i niepodważalnego wyboru politycz-
nego. Swoją rolę w Europie Brytyjczycy 
postrzegają przede wszystkim przez pry-
zmat specjalnych stosunków ze Stanami 
Zjednoczonymi i bycia swoistym pomo-
stem między USA a Europą4.

Nałożyło się na to narastające w minio-
nych dziesięciu latach przekonanie o sła-
bości Unii jako instytucji, która nie jest 
w stanie sprawnie uporać się z powstają-
cymi w obrębie UE lub w jej otoczeniu 
kryzysami – w szczególności z niewypła-
calnością Grecji, skutkami światowego 
kryzysu finansowego i gospodarczego, re-
cesją a następnie wolnym wzrostem gospo-
darczym w strefie euro, aneksją Krymu 
przez Rosję, zamachami terrorystyczny-
mi czy wielką falą imigracji. W związku 
z tym w opinii coraz większej części spo-
łeczeństw europejskich, w szczególności 
Brytyjczyków, Unia w obecnym kształ-
cie bardzo straciła na skuteczności, jako 
płaszczyzna budowania silnej pozycji kra-
jów europejskich oraz Europy jako całości 
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w zglobalizowanym świecie, a także gwa-
rant bezpieczeństwa socjalnego jej obywa-
teli. Ponadto sprzeciw budzi proces biuro-
kratyzacji, nadmiar wydawanych aktów 
prawnych ingerujących w zbyt dużym za-
kresie w krajowy porządek prawny. Projekt 
ekonomiczny, jak i polityczny, jaki stano-
wi Unia jest obecnie często postrzegany 
jako twór elit technokratycznych, z którym 
przeciętny obywatel UE się nie identyfiku-
je i którego nie darzy zaufaniem. W sumie, 
Brytyjczycy zaczęli mieć po prostu wąt-
pliwości, na czym polega wartość dodana 
związana z członkostwem w UE, ozna-
czającym obciążenia finansowe (wpłaty 
do budżetu Unii) oraz scedowanie frag-
mentu suwerenności państwowej na rzecz 
instytucji wspólnotowych. Stanowiło to 
pożywkę dla wzrostu sił sceptycznie na-
stawionych wobec integracji europejskiej 
i wszystkiego co niesie ze sobą ten proces.

W tej sytuacji, ówczesny premier 
Wielkiej Brytanii David Cameron – do-
trzymując zobowiązania złożonego pod-
czas kampanii wyborczej w 2013 r. – pod-
jął próbę zdefiniowania na nowo miejsca 
Zjednoczonego Królestwa w UE, zwłaszcza 
w kontekście popieranych przez Niemcy 
i wiele innych państw UE działań na rzecz 

5 Tzw. pakiet gwarancji Camerona obejmował: a) możliwość obniżenia zasiłków socjalnych dla dzieci migrantów 
pracujących w Wielkiej Brytanii, ale mieszkających w krajach pochodzenia rodzica, do wysokości odzwiercie-
dlającej koszty życia w kraju zamieszkania dziecka, b) możliwość ograniczenia wypłat świadczeń socjalnych 
dla obcokrajowców pracujących w Wielkiej Brytanii krócej niż cztery lata, c) możliwość utrzymania funta 
jako waluty w Wielkiej Brytanii z jednoczesnym zapewnieniem, że nie będzie dyskryminowany w relacjach 
handlowych i finansowych z państwami strefy euro, d) możliwość wdrożenia mechanizmów ochraniających 
brytyjski sektor usług finansowych przed ingerencją przepisów wspólnotowych, szczególnie dotyczących 
strefy euro oraz e) gwarancję zachowania przez Wielką Brytanię suwerenności przez umieszczenie w ko-
lejnych traktatach unijnych zapisu stwierdzającego wprost, że Wielka Brytania nie będzie częścią „coraz 
ściślejszej Unii”.�Decyzja�szefów�państw�lub�rządów,�zebranych�w�Radzie�Europejskiej,�dotycząca�nowego�
porozumienia�dla�Zjednoczonego�Królestwa�w�ramach�Unii�Europejskiej, [w:] Posiedzenie�Rady�Europejskiej�
(18�i�19.2.2016.)�–�konkluzje, załącznik I, EUCO 1/16, Bruksela, 19.2.2016., s. 8-24.

6 M. P. Garapich: Brexit�–�fakty,�mity,�liczby…, op. cit., s. 7-8.

„coraz ściślejszej Unii” (ang. ever closer 
union). Konkretnym tego wyrazem było 
wynegocjowanie przez D. Camerona 
podczas szczytu Rady Europejskiej 
18-19 lutego 2016 r. warunków pozo-
stania Zjednoczonego Królestwa w UE, 
w formie pakietu gwarancji politycznych 
dla Wielkiej Brytanii5. To właśnie zawarty 
wówczas kompromis, obejmujący wymie-
nione niżej kluczowe elementy, został pod-
dany ocenie Brytyjczyków w referendum 
w czerwcu 2016 r.6.

Referendum w sprawie członkostwa 
Zjednoczonego Królestwa w UE zosta-
ło poprzedzone szeroką debatą publicz-
ną, w której przewijały się zwłaszcza trzy 
kwestie:

 • znaczenie udziału Wielkiej Brytanii we 
wspólnym rynku UE dla gospodarki bry-
tyjskiej; 

 • wpływ członkostwa w UE na suweren-
ność państwową Wielkiej Brytanii;

 • konsekwencje wielkiej fali imigracji za-
robkowej napływającej do Wielkiej Bryta-
nii dla brytyjskiego rynku pracy, bezpie-
czeństwa socjalnego jej obywateli, a także 
norm kulturowych i obyczajowych, bez-
pieczeństwa osobistego oraz porządku pu-
blicznego w Zjednoczonym Królestwie. 
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Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi7, 29 marca 2017 r., brytyjski rząd notyfi-
kował Radzie Europejskiej zamiar rezygnacji 
Zjednoczonego Królestwa z członkostwa 
w UE8, czyniąc to wkrótce po uzyskaniu 
zgody brytyjskiego parlamentu na urucho-
mienie art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej9. 
W ten sposób Wielka Brytania pokazała, 
iż nie zamierza zwlekać z formalnym uru-
chomieniem procedury wyjścia z UE, aby 
uzyskać czas na rozmowy nieoficjalne na 
temat warunków wyjścia z Unii. Za szyb-
kim rozpoczęciem negocjacji w tej kwe-
stii jednoznacznie opowiedziała się Rada 
Europejska podczas spotkania w Brukseli 
28-29 czerwca 2016 r., podkreślając, że stan 

7 Chęć rozpoczęcia przed końcem marca 2017 r. oficjalnych negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii 
z UE premier Theresa May zadeklarowała 2.10.2016 na konferencji w Birgmingham.

8 Kwestie wystąpienia państwa członkowskiego z UE reguluje w sposób ramowy artykuł 50 Traktatu o Unii 
Europejskiej.

9 Zapowiedź szybkiego rozpoczęcia negocjacji w sprawie brexitu wywołała w Wielkiej Brytanii dyskusję na 
linii rząd T. May – parlament w kwestii kompetencji do podjęcia decyzji o wysłaniu do Brukseli notyfikacji na 
temat zamiaru opuszczenia Unii – czy może to być samodzielna decyzja brytyjskiego gabinetu, czy też zgodę 
na taki krok wyrazić musi brytyjski parlament. Problemem tym zajął się w końcu Wysoki Trybunał (ang. High�
Court), który w listopadzie 2016 r. orzekł, że o uruchomieniu art. 50 Traktatu o UE powinien zdecydować 
parlament. Od tej decyzji rząd T. May odwołał się do Sądu Najwyższego (ang. UK�Supreme�Court), uważając, 
że w sytuacji, gdy w referendum Brytyjczycy w większości opowiedzieli się za brexitem, nie ma uzasadnienia, 
aby wracać do dyskusji czy Wielka Brytania powinna wyjść z UE, czy pozostać w Unii. W styczniu 2017 r. 
Sąd Najwyższy odrzucił apelację gabinetu T. May uznając tym samym, że złożenie notyfikacji poprzedzone 
musi być zgodą Parlamentu. W marcu 2017 r. Parlament udzielił takiej zgody.

10 Zob. <http://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2016/06/28-29/>.
11 Przykładem może tu być odmowa Donalda Tuska, przewodniczącego Rady Europejskiej, udzielenia popar-

cia dla inicjatywy brytyjskich parlamentarzystów, którzy domagali się, aby jeszcze przed złożeniem przez 
Wielką Brytanię notyfikacji w sprawie brexitu, uregulowane zostały zasady pobytu obywateli brytyjskich 
na terenie innych państw UE (chodzi w sumie o 1,2 mln osób) oraz obywateli innych państw Unii miesz-
kających w Zjednoczonym Królestwie (3,0 mln osób). Letter�in�reply�to�some�UK�parliamentarians�on�the�
status�of�EU�citizens�in�the�UK�and�UK�citizens�living�and�working�in�Europe, w: Donald Tusk odpowiada 
brytyjskim parlamentarzystom <http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-uk-after-referendum/>. 
Z kolei kanclerz Niemiec Angela Merkel w wystąpieniu na temat brexitu na forum Bundestagu 28.6.2016 
stwierdziła, że Wielka Brytania przed formalnym poinformowaniem o zamiarze wyjścia z UE nie może liczyć 
na żadne wcześniejsze negocjacje w tej sprawie. A.Merkel: Es�wird�keine�rosinenpickerei�geben, Deutsche 
Bundestag <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2016/kw26-regierungserklaerung-brex-
it/429386>. W tym samym duchu wypowiedział się niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble, który 
w wywiadzie dla „Der Spiegel” 10.6.2016 odrzucił możliwość nieformalnych rozmów z Wielką Brytanią na 
temat brexitu, stwierdzając, iż „Poza UE to Poza UE” (w oryginale: Out�is�Out). Zob. wywiad z Wolfgangiem 
Schäuble zatytułowany: Britain�is�a�leading�nations�<http://www.spiegel.de/international/ europe/spie-
gel-interview-with-wolfgang-schaeuble-on-brexit-a-1096999.html>.

niepewności w sferze politycznej, gospo-
darczej i finansowej, jaki powstał w wyni-
ku referendum w sprawie brexitu, szko-
dzi wszystkim: UE, jej państwom człon-
kowskim oraz samej Wielkiej Brytanii10. 
Pojawiły się także wypowiedzi czołowych 
polityków europejskich podkreślających, 
iż Unia powinna przyjąć w negocjacjach 
z Brytyjczykami stanowczą postawę i nie iść 
na żadne jednostronne ustępstwa, zwłasz-
cza przed złożeniem notyfikacji o zamiarze 
opuszczenia Unii11. Ze strony rządu T. May 
widać jednak dużą determinację w spra-
wie wyjścia z UE, na co wskazuje opowie-
dzenie się za tzw. twardą opcją brexitu. 
Oznacza ona rezygnację z poszukiwania 
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możliwości zachowania ułatwień w dostę-
pie do wspólnego rynku, a to wiązałoby się 
z koniecznością dalszego respektowania 
przez Wielką Brytanię swobody w prze-
pływie osób. Tym samym, Zjednoczone 
Królestwo nie zamierza powielać norwe-
skiego lub szwajcarskiego modelu relacji 
z Unią, którego elementem jest stosowanie 
prawa wspólnotowego, lecz wypracować 
własną formułę stosunków z UE, zapewnia-
jącą Wielkiej Brytanii pełną suwerenność 
w sprawach handlu oraz migracji. 

W trakcie negocjacji, które – jak stanowi 
art. 50 ust. 3 – standardowo powinny po-
trwać nie dłużej niż dwa lata od momentu 
zgłoszenia notyfikacji o zamiarze wystąpie-
nia z UE12, Wielka Brytania pozostanie peł-
noprawnym członkiem UE i będzie objęta 
wszystkimi prawami i obowiązkami wynika-
jącymi z tego tytułu13. Oczywiście w okresie 
wspomnianych negocjacji przedstawicie-
le Wielkiej Brytanii nie będą brali udziału 
w spotkaniach Rady Europejskiej (i innych 
organów i ciał UE), podczas których pla-
nuje się dyskutować o różnych aspektach 
brexitu. Po uzgodnieniu warunków wyjścia 
Wielkiej Brytanii z Unii oraz przyszłych ram 
wzajemnych stosunków, muszą one zostać 
przyjęte przez Radę Europejską większo-
ścią kwalifikowaną i zaakceptowane przez 

12 Po upływie 24 miesięcy od notyfikacji członkostwo Wielkiej Brytanii w UE wygaśnie automatycznie, nawet jeśli 
negocjacje w sprawie brexitu nie zostaną jeszcze zakończone. Negocjacje te mogą zostać jednak przedłużo-
ne, o ile Rada Europejska w porozumieniu z danym państwem członkowskim podejmie jednomyślną decyzję 
w tej sprawie. Zgodnie ze scenariuszem nakreślonym przez Donalda Tuska w wywiadzie dla niemieckiego 
dziennika „Bild” z 13.6.2016, prawdopodobnie tak się właśnie stanie, bowiem dwa lata wystarczą tylko na 
ustalenie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, zaś kolejnych pięciu lat wymagać będzie dopracowanie 
całokształtu stosunków Zjednoczonego Królestwa z Unią w oddzielnym traktacie wymagającym ratyfikacji 
we wszystkich krajach członkowskich. Zob. Donald�Tusk�about�brexit.�Our�enemies�will�open�a�bottle�of�cham-
pagne�<http://www.businessinsider.de/donald-tusk-bild-interview-brexit-2016-6>.

13 Wielka Brytania nie będzie już jednak sprawowała prezydencji w UE, która pierwotnie przypadała na II po-
łowę 2017 r. W tej roli zastąpi ją Estonia.

Parlament Europejski. W przeciwieństwie 
do procedury zmiany unijnych traktatów, 
umowa w sprawie brexitu nie musi być ra-
tyfikowana przez państwa członkowskie 
UE, chyba że sama będzie wprowadzała 
zmiany w traktatach.

Stanowisko Brytyjczyków w sprawie 
przyszłych stosunków z UE
Premier T. May w przemówieniu skie-
rowanym do korpusu dyplomatycznego 
w Lancaster House w Westminsterze 
17 stycznia 2017 r. przedstawiła najpełniej-
szą, jak dotąd, wizję przyszłych stosunków 
Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po 
brexicie, a także priorytety Zjednoczonego 
Królestwa podczas negocjacji w sprawie 
warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. 
Wizja ta opiera się na założeniach wska-
zanych w tabeli 1, s. 113.

Przewidywany wpływ brexitu na wzrost 
gospodarczy Wielkiej Brytanii
Decyzja o przeprowadzeniu referendum, 
w którym od samego początku duże szanse 
zwycięstwa dawano zwolennikom wyj-
ścia Wielkiej Brytanii z UE, a następnie 
jego wynik potwierdzający, że większość 
Brytyjczyków uważa brexit za rozwiąza-
nie leżące w interesie Zjednoczonego 



Nr 3/maj-czerwiec/2017 113 

Skutki brexitu dla gospodarki   państwo i społeczeństwo

Królestwa, wywołał stan niepewności 
w londyńskim City, a w ślad za tym rów-
nież w innych centrach gospodarczych i fi-
nansowych świata. Kolejnym impulsem 
wywołującym nerwowe reakcje rynków 
było wystąpienie premier T. May w stycz-
niu 2017 r., w którym opowiedziała się 
za wyborem opcji twardego brexitu. 
Jednocześnie w sferze gospodarki i fi-
nansów nastąpiło wiele wydarzeń wywo-
łanych tą zapowiedzią, które wskazują, 
iż Wielka Brytania może okupić rezygnację 

z członkostwa w UE wejściem w okres go-
spodarczego zastoju, łącznie z przejścio-
wym spadkiem PKB. 

Po pierwsze, silnemu osłabieniu uległ 
kurs funta szterlinga w stosunku do ame-
rykańskiego dolara i szwajcarskiego franka, 
uważanych za waluty bezpieczne i w związ-
ku z tym cieszących się zwiększonym za-
interesowaniem inwestorów w sytuacji 
zawirowań na rynkach finansowych. O ile 
w dniu referendum w sprawie brexitu za 
1 funta płacono 1,49 dolara, o tyle w końcu 

Tabela 1. Podstawowe założenia koncepcji przyszłych stosunków Wielkiej Brytanii 
z państwami UE, przygotowanej przez rząd T. May

1. Wielka Brytania wystąpi ze wspólnego rynku i tym samym przestanie podlegać prawu wspólnoto-
wemu. Państwa UE pozostaną jednak bardzo ważnymi partnerami w zakresie wymiany handlowej 
oraz przepływów kapitałowych, a także w sferze współpracy politycznej, na przykład w walce 
z zagrożeniami terrorystycznymi.

2. Wielka Brytania nie będzie partycypowała w budżecie UE, z wyjątkiem rozliczeń wynikających 
z udziału w wybranych unijnych programach i inicjatywach.

3. Wielka Brytania będzie dążyła do zawarcia z UE kompleksowej umowy o wolnym handlu, która 
powinna także uwzględniać niektóre elementy obecnych wspólnotowych uregulowań, na przykład 
w zakresie handlu wyrobami motoryzacyjnymi oraz świadczenia usług finansowych (ważne dla 
londyńskiego City).

4. Ponieważ Wielka Brytania zamierza swobodnie handlować z państwami spoza Unii (w tym Chi-
nami, Australią, Nową Zelandią i Indiami), nie może podlegać zewnętrznym regulacjom celnym 
UE. Celem Zjednoczonego Królestwa jest uzyskanie statusu globalnej potęgi gospodarczej, co 
wymaga pełnej otwartości na nowe kontakty handlowe.

5. Priorytetem dla Wielkiej Brytanii jest odzyskanie kontroli nad granicami i napływem imigrantów, 
jednak bez stwarzania barier nadmiernie utrudniających przepływ osób. Dotyczy to zwłaszcza 
ruchu osobowego między Zjednoczonym Królestwem a Irlandią, który będzie odbywał się na do-
tychczasowych zasadach. Ponadto utrudnień nie powinni się obawiać imigranci wykwalifikowani 
zgodnie z potrzebami brytyjskiej gospodarki. Imigranci legalnie mieszkający w Wielkiej Brytanii 
oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa mieszkający w państwach UE muszą mieć zagwarantowane 
prawa pobytu oraz pracy. Ponieważ unijna swoboda przepływu osób jest nierozerwalnie związana 
z pozostałymi trzema swobodami dotyczącymi towarów, usług i kapitału, Wielka Brytania – chcąc 
kontrolować napływ imigrantów – zdecydowała się na rezygnację z udziału we wspólnym rynku.

Źródło: P. Dominiczak: Theresa�May�to�set�out�12-point�plan�for�brexit�as�shevows�a�clean�break�that�does�
not�leave�the�UK�„half-in,�half-out”�<http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/16/theresa-may-set-12 
-point-plan-brexit-vows-clean-break-does-not>. Przemowa�Theresy�May�–�co�z�Polakami�na�Wyspach�po�Bre-
xicie?�<http://www.polishexpress.co.uk/przemowa-theresy-may-co-z-polakami-na-wyspach-po-brexicie>.
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czerwca 2017 r. 1,30 dolara (spadek łącz-
nie o 12,8%)14. Analogiczne zmiany zaszły 
w wypadku notowań funta w stosunku do 
franka szwajcarskiego, który we wskaza-
nym wyżej okresie stracił w sumie 14% 
swojej wartości. Od czasu referendum na-
stąpiła również deprecjacja walut innych 
państw UE, w tym polskiego złotego. 

Spadek notowań funta wpływa nieko-
rzystnie na brytyjską gospodarkę, ponie-
waż Londyn znacznie więcej importuje 
niż eksportuje. Wysoki deficyt handlo-
wy, stanowiący w 2016 r. według danych 
Eurostat równowartość 7,4% PKB, istot-
nie przyczynia się do dużej nierównowagi 
obrotów bieżących (5% PKB w 2016 r.), 
która wskazuje, że Brytyjczycy, z grubsza 
rzecz biorąc, więcej konsumują niż wy-
twarzają. W tej sytuacji dla brytyjskiego 
modelu wzrostu gospodarczego zasadnicze 
znaczenie ma przyciąganie dużego kapi-
tału zagranicznego. Z tym jednak zaczy-
na być kłopot, bowiem brak odpowiedzi 
na wiele pytań o gospodarcze i politycz-
ne konsekwencje brexitu spowodował, 
iż w drugiej połowie 2016 r. zaintereso-
wanie Wielką Brytanią ze strony inwe-
storów zagranicznych odczuwalnie się 
zmniejszyło. Słaby funt stwarza proble-
my gospodarce brytyjskiej także z uwagi 
na wysokie zadłużenie sektora prywatne-
go (158% PKB w 2015 r.) oraz zadłużenie 
publiczne (88,6% PKB w 2016 r.), którego 

14 Wszystkie dane dotyczące notowań walut oraz obligacji skarbowych przytoczone w tym rozdziale zostały 
zaczerpnięte z bazy danych portalu https://pl.investing.com i obejmują okres od 23.6.2016 do 30.06.2017.

15 W wypadku S&P oznaczało to zmianę z poziomu AAA przyznanego w grudniu 2015 r., natomiast w wypadku 
agencji Fitch zmianę z poziomu AA+ przyznanego w kwietniu 2013 r. W skali ocen ratingowych stosowanych 
przez wspomniane agencje najwyższy poziom ratingu oznaczony jest jako AAA (Aaa w wypadku Moody’s). 
Przyznana przez S&P oraz Fitch ocena AA stanowi trzeci, licząc od najlepszego (AAA) poziom oceny, nato-
miast poziom Aa1, przyznany przez Moody’s, stanowi poziom drugi.

część jest denominowana w walutach za-
granicznych, a deprecjacja funta powoduje 
wzrost wartości tego długu. Spadek no-
towań funta ma oczywiście również po-
zytywne konsekwencje, w szczególności 
może przyczynić się do obniżenia kosztów 
produkcji eksportowej, ale tylko w wypad-
ku wyrobów, które są wytwarzane z małym 
udziałem wkładu importowego. W świe-
cie globalnych łańcuchów dostaw taka sy-
tuacja występuje jednak coraz rzadziej, 
także w przypadku przemysłu brytyjskie-
go. Ewidentną korzyścią z osłabienia funta 
jest natomiast poprawa konkurencyjności 
brytyjskiego eksportu, który dla zagranicz-
nych nabywców staje się po prostu tańszy. 
Z kolei dla Brytyjczyków obniżony kurs 
funta oznacza droższy import, a wzrost 
cen towarów sprowadzanych z zagranicy 
nakręca inflację, która w 2017 r. będzie 
znacznie wyższa niż w roku poprzednim 
(2,5% wobec 0,7%). 

Po drugie, Standard&Poor’s (S&P) 
oraz Fitch, a więc dwie z trzech głównych 
agencji ratingowych, obniżyły w czerwcu 
2016 r. rating kredytowy Wielkiej Brytanii 
do poziomu AA15. Z kolei Moody’s, trzecia 
z tych agencji utrzymała rating na dotych-
czasowym poziomie (Aa1), ale zmieniła 
tzw. perspektywę ratingu ze stabilnej na 
negatywną, a więc dopuściła możliwość 
jego obniżenia w przyszłości, gdyby okazało 
się, że brexit faktycznie zaczął wpływać 
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silnie hamująco na wzrost gospodarczy 
Wielkiej Brytanii. Również oceny ratin-
gowe S&P oraz Fitch zakładają perspek-
tywę negatywną, z tym, że w przypadku 
S&P obowiązuje ona już od grudnia 2015 r. 
i w czerwcu 2016 r. została po prostu po-
twierdzona, natomiast w przypadku agencji 
Fitch do czerwca 2016 r. rating Wielkiej 
Brytanii przewidywał perspektywę stabil-
ną, która po referendum w sprawie brexitu 
została zmieniona na negatywną16. 

Po trzecie, w następstwie pogorszenia 
się ratingu inwestorzy lokujący w brytyj-
skie obligacje skarbowe zaczęli się domagać 
wyższej marży za ryzyko, czego wyrazem 
jest wzrost rentowności (dochodowości) 
tych papierów. Dochodowość 10-letnich 
obligacji rządowych17 emitowanych przez 
Bank of England w dniu głosowania w spra-
wie brexitu wyniosła 1,38%, ale wkrótce 
potem silnie się obniżyła, osiągając w poło-
wie sierpnia 2016 r. poziom 0,52%. W ko-
lejnych miesiącach tendencja odwróciła 
się i dochodowość 10-latek zaczęła suk-
cesywnie wzrastać, dochodząc w poło-
wie grudnia 2016 r. do wartości 1,49%, 
a następnie – w wyniku kolejnego wah-
nięcia w dół – osiągnęła w końcu czerwca 
2017 r. poziom 1,24%, bardzo zbliżony do 
stanu z okresu referendum. Dla uzyskania 
właściwej perspektywy w kwestii pozio-
mu dochodowości wspomnianych obligacji 

16 Informacje na temat ratingu Wielkiej Brytanii i historii jego zmian, m.in. dostępne są pod adresem:   
<http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/rating>. 

17 Stopa dochodowości 10-letnich obligacji rządowych stanowi podstawę obliczania kryterium konwergencji 
dotyczącego długoterminowej nominalnej stopy procentowej, które – wraz z innymi kryteriami – jest wyko-
rzystywane podczas oceny stopnia przygotowania danego kraju do przystąpienia do strefy euro.

18 W porównaniu, na przykład z 10-letnimi obligacjami rządowymi emitowanymi przez Grecję, których rentow-
ność końcu czerwca 2017 r. – a więc już po długim okresie wdrażania programu zmierzającego do uzdrowienia 
greckich finansów publicznych – wynosiła 5,44%. 

brytyjskich, warto porównać ich rentow-
ność z rentownością 10-letnich obligacji 
rządowych emitowanych przez Deutsche 
Bundesbank, które są traktowane w UE 
jako punkt odniesienia w międzynaro-
dowych ocenach dochodowości obligacji, 
w tym zwłaszcza w kontekście kosztów 
obsługi długu publicznego oraz oceny wia-
rygodności kredytowej państw ze strony 
rynków finansowych. Otóż w momencie 
referendum w sprawie brexitu rentow-
ność niemieckich 10-latek była ujemna 
(-0,052%) i dopiero w październiku 2016 r. 
wzrosła, dochodząc pod koniec stycznia 
2017 r. do poziomu 0,48% oraz, po niewiel-
kim spadku, do 0,45% w końcu czerwca 
2017 r. Różnica w rentowności obligacji 
brytyjskich i niemieckich wskazuje, iż rynki 
finansowe traktują zakup brytyjskich pa-
pierów rządowych jako inwestycje obarczo-
ne nieco wyższym ryzykiem wystąpienia 
problemów z odzyskaniem pożyczonych 
środków (terminowym wykupem obliga-
cji), chociaż nadal są one uznawane za pa-
piery bardzo wiarogodne18.

Po czwarte, nastąpił spadek indeksu 
akcji 100 największych spółek notowa-
nych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Londynie (FTSE 100), z 6338 punk-
tów w dniu referendum w sprawie brexitu  
do 5982 punktów (tj. o 6%) cztery dni póź-
niej. Jednak od końca czerwca 2016 r. indeks  
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FTSE 100 zaczął szybko rosnąć, osiągając 
6941 punktów w połowie sierpnia 2016 r. 
oraz 7349 punktów w końcu czerwca 
2017 r. Tym samym, w stosunku do po-
ziomu z dnia referendum wartość indeksu 
FTSE 100 zwiększyła się o 16%. Do wzro-
stu indeksu przyczynił się spadek kursu 
funta, dzięki czemu nastąpiło wzmocnienie 
konkurencyjności brytyjskiego eksportu, 
zaś ożywienie w tym obszarze poprawiło 
nastroje inwestorów giełdowych. 

W jaki sposób i z jaką siłą brexit może 
wpłynąć na parametry makroekonomicz-
ne brytyjskiej gospodarki? Dostępne ana-
lizy opierają się na dwóch podstawowych 
scenariuszach przyszłych relacji gospo-
darczych Wielkiej Brytanii z partnerami 
handlowymi. Pierwszy z tych scenariu-
szy (scenariusz FTA – ang. Free Trade 
Agreement) zakłada, że Wielka Brytania 
w ciągu pięciu lat wynegocjuje z UE nową 
umowę o wolnym handlu towarami (bez 
usług), z kolei drugi (scenariusz WTO) 
przewiduje, że brytyjsko-unijna wymia-
na handlowa opierać się będzie na gene-
ralnych zasadach Światowej Organizacji 
Handlu (WTO), w szczególności na klau-
zuli największego uprzywilejowania. 
Jeśli chodzi o warunki handlu Wielkiej 
Brytanii z państwami spoza UE, a także 
kierunków zmian w brytyjskiej polityce 
migracyjnej oraz udziału Zjednoczonego 
Królestwa w finansowaniu budżetu UE 
wspomniane scenariusze są w praktyce 
tożsame19.

Zgodnie z szacunkami firmy konsultin-
gowej PricewaterhouseCoopers (PwC), 

19 Leaving�the�EU:�Implications�for�the�UK�economy,�PwC, March 2016, s. 14.

w zależności od przyjętego scenariu-
sza, należy się spodziewać spadku PKB 
Wielkiej Brytanii w perspektywie 2020 r. 
o 3,1-5,5% w porównaniu z sytuacją, w któ-
rej brexit nie miałby miejsca (tabela 2, 
s. 118). W kolejnych latach skala spadku 
będzie wyraźnie maleć, zwłaszcza w sce-
nariuszu FTA, bowiem w 2025 r. bry-
tyjski PKB będzie niższy w następstwie 
brexitu o 1,1-4,1%, zaś w 2030 r. różnica 
w porównaniu z poziomem PKB, który 
Wielka Brytania wypracowałaby pozo-
stając w UE, wyniesie 1,2-3,5%. Wynika 
z tego, że skutki wyjścia z UE dla wzrostu 
gospodarczego Wielkiej Brytanii będą sto-
sunkowo łagodne oraz ograniczone w cza-
sie. Do 2030 r. negatywne konsekwencje 
brexitu powinny zostać w znacznym stop-
niu zniwelowane (przewiduje to zwłasz-
cza scenariusz FTA) dzięki korzyściom 
wynikającym z:
a) deregulacji gospodarki Zjednoczonego 
Królestwa w konsekwencji uchylenia prze-
pisów prawa wspólnotowego stanowiących 
dotychczas integralną część brytyjskiego 
ustawodawstwa;
b) odzyskania przez Wielką Brytanię peł-
nej swobody w kształtowaniu stosunków 
gospodarczych z państwami spoza UE, co 
ma szczególne znaczenie w przypadku tzw. 
rynków wschodzących i generalnie pozwala 
na bardziej optymalne – niż w warunkach 
członkostwa w UE – wykorzystywanie 
potencjału gospodarczego i handlowego 
Wielkiej Brytanii;
c) uelastycznienia brytyjskiego rynku pracy 
oraz zredukowania biurokracji związanej 
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z jego funkcjonowaniem w następstwie 
zdjęcia gorsetu unijnych regulacji;
d) oszczędności w wydatkach publicznych 
związanych z zaprzestaniem wnoszenia przez 
Wielka Brytanię wpłat do budżetu UE.

Podstawową przyczyną przewidywane-
go w sytuacji brexitu przejściowego spad-
ku brytyjskiego PKB będzie silne ograni-
czenie nakładów inwestycyjnych, które 
w 2020 r. mają być niższe o 16,4-25,8% 
w porównaniu z ich poziomem w sytuacji 
pozostania Wielkiej Brytanii w UE. Można 
przypuszczać, że wielu przedsiębiorców 
wstrzyma się po prostu z inwestycjami 
do czasu usunięcia widocznej obecnie na 
rynku niepewności związanej z brakiem 
jasności co do kształtu przyszłych relacji 
Wielkiej Brytanii z państwami Unii i spoza 
jej granic, a także warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej w Zjednoczonym 
Królestwie po przejrzeniu prawa brytyj-
skiego pod kątem zbędnych w związku 

20 Oczywiście w wypadku eksportu wystąpi zjawisko odwrotne – to znaczy poprawa jego konkurencyjności. Znalazło 
to wyraz w prognozie PwC, która w obydwu scenariuszach zakłada, iż eksport obniży się w mniejszym stopniu niż 
import, a nawet zgodnie ze scenariuszem FTA w 2025 r. i 2030 r. widoczny będzie już przyrost eksportu.

z brexitem regulacji wspólnotowych. 
Do ograniczenia inwestycji przyczyni się 
także przewidywany spadek konsumpcji 
(o 2,8-5,5% w 2020 r.) oraz spadek eks-
portu (o 3,6-9,8%). W kolejnych latach 
oddziaływanie czynników wpływających 
negatywnie na skłonność przedsiębiorców 
brytyjskich do inwestowania będzie sła-
bło, co zakłada zwłaszcza scenariusz FTA.

W warunkach brexitu nastąpi rów-
nież spadek importu Wielkiej Brytanii, 
którego skalę analitycy PwC oceniają na 
4,8-11,9% w 2030 r. Ważną przyczyną tego 
stanu rzeczy będzie pogorszenie konku-
rencyjności cenowej towarów sprowadza-
nych z zagranicy w następstwie osłabienia 
kursu funta20. W wypadku scenariusza 
FTA obniżenie importu uwidoczni się 
przede wszystkim w okresie do 2020 r., 
zaś w 2025 r. i 2030 r. różnica pomiędzy 
wielkością przywozu ‒ w sytuacji brexitu  
oraz gdy Wielka Brytania pozostałaby 

Tabela 2. Prognozowany wpływ brexitu na wybrane kategorie makroekonomiczne  
gospodarki Wielkiej Brytanii w 2020, 2025 i 2030 roku*

Kategoria ekonomiczna
Scenariusz FTA Scenariusz WTO

2020 2025 2030 2020 2025 2030
Konsumpcja -2,8 -1,8 -1,8 -5,5 -5,3 -5,2
Inwestycje -16,4 -4,7 -1,7 -25,8 -14,8 -9,9
Eksport -3,6 0,4 0,7 -9,8 -8,4 -6,0
Import -4,8 -0,6 -0,3 -11,9 -10,5 -7,8
PKB -3,1 -1,1 -1,2 -5,5 -4,1 -3,5

Liczba pracujących 
w% -1,7 -1,4 -1,1 -2,9 -2,9 -1,8

w tys. -550 -450 -350 -950 -950 -600

*  Zmiany wielkości analizowanych kategorii w stosunku do sytuacji, w której Wielka Brytania pozostałaby w UE w %.
Źródło: Leaving�the�EU…�op. cit., s. 26-27, 30.
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w UE ‒ będzie już stosunkowo niewiel-
ka. Z kolei w wypadku scenariusza WTO 
przewidywany jest większy spadek impor-
tu w porównaniu ze scenariuszem FTA, 
a ponadto różnica w wielkości przywozu, 
w zależności od tego czy Wielka Brytania 
wychodzi z UE czy pozostaje w Unii, utrzy-
mywać się będzie dłużej. Wynika to ze 
skali powiązań Zjednoczonego Królestwa 
ze wspólnym rynkiem, który obecnie ma 
dla gospodarki Wielkiej Brytanii pierw-
szoplanowe znaczenie – około 44% bry-
tyjskiego eksportu towarów i usług trafia 
do innych państw UE, zaś udział impor-
tu towarów unijnych do Zjednoczonego 
Królestwa w całym imporcie tego pań-
stwa wynosi 53% (dane z 2015 r.)21. Jeśli 
Wielka Brytania zdołałaby relatywnie 
szybko porozumieć się z państwami UE 
w sprawie warunków wolnego handlu po 
brexicie (FTA), wówczas dotychczasowa 
skala obrotów nie uległaby tak dużemu 
spadkowi, do jakiego może dojść w sytu-
acji, gdy negocjacje w sprawie FTA będą 
się przedłużać i relacje z państwami UE 
zostaną oparte na zasadach WTO. Będzie 
to związane z pojawieniem się większych 
barier handlowych (opłaty pozataryfowe, 
ograniczenia ilościowe, wymagania sanitar-
ne i fitosanitarne) niż w pierwszym wypad-
ku. Tendencje dotyczące importu Wielkiej 
Brytanii mają istotne znaczenie, bowiem 
pokazują skalę zmniejszenia się chłonności 
rynku brytyjskiego w odniesieniu do to-
warów pochodzenia zagranicznego, w tym 

21 D. Harari: Productivity�In�the�UK, House of Commons Library, Briefing Papers”, No 06492, 22 November 
2016, s. 16.

22 Newsrelease euroindicators, Eurostat, N 34/2017, s. 2.
23 Leaving�the�EU…�op. cit., s. 3.

dostarczanych przez polskich przedsiębior-
ców. W wypadku scenariusza FTA obniże-
nie zapotrzebowania Wielkiej Brytanii na 
import widoczne będzie głównie w okre-
sie do 2020 r., natomiast w sytuacji zre-
alizowania scenariusza WTO spadek im-
portu potrwa zdecydowanie dłużej i jesz-
cze w 2030 r. wyniesie 7,8%. Pośrednio 
dane na temat kształtowania się importu 
Wielkiej Brytanii po brexicie wskazują na 
zwiększone trudności w dostępie do rynku 
brytyjskiego, jakie mogą napotkać polscy 
eksporterzy.

Brexit wpłynie negatywnie na brytyjski 
rynek pracy, powodując – wskutek osła-
bienia aktywności gospodarczej Wielkiej 
Brytanii – zmniejszenie zapotrzebowania 
na pracę o 1,7-2,9% w 2020 r. i odpowied-
nio o 1,4-2,9% w 2025 r. oraz 1,1-1,8% 
w 2030 r. W liczbach bezwzględnych 
będzie to oznaczało stratę 550-950 tys. 
miejsc pracy w perspektywie 2020 r. i 350-
600 tys. w perspektywie 2030 r. W konse-
kwencji, w pierwszych 3-4 latach po bre-
xicie stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii 
wzrośnie do 7-8% wobec 4,7% w styczniu 
2017 r.22, jednak do 2030 r. powinna po-
wrócić do obecnego poziomu23.

Do podobnych co PwC wniosków do-
szły inne ośrodki analityczne, próbujące 
ustalić wpływ rezygnacji Wielkiej Brytanii 
z członkostwa w UE na gospodarkę tego 
państwa (tabela 3, s. 120). Niemal wszyst-
kie przytoczone prognozy zakładają, że 
brytyjski PKB będzie w 2030 r. niższy 
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w następstwie brexitu, różniąc się jedy-
nie w kwestii skali tego spadku. W zależ-
ności od uwzględnionego w poszczegól-
nych prognozach obszaru oddziaływania 
brexitu na gospodarkę Wielkiej Brytanii 
oraz rozważanego scenariusza przyszłych 
stosunków Zjednoczonego Królestwa z in-
nymi państwami (FTA/WTO), spadek ten 
wyniesie od 1,2-3,5% (PwC/CBI) do 7,5% 
(HM Treasury) i 7,9% (CEP). Jedynie eks-
perci zespołu badawczego „Economists for 
brexit”, analizujący wyłącznie obszar han-
dlu zagranicznego i budżetu państwa w wa-
runkach scenariusza WTO przewidują, że 
w efekcie brexitu nastąpi przyspieszenie 
wzrostu gospodarczego Zjednoczonego 
Królestwa, dzięki czemu brytyjski PKB 
będzie w 2030 r. wyższy o 4,0% w porów-
naniu z sytuacją bez brexitu. Wspomniany 
efekt Wielka Brytania osiągnąć ma dzięki 
uwolnieniu się od nakazów i zakazów wy-
nikających z prawa wspólnotowego oraz sa-
modzielnemu kształtowaniu swoich relacji 
gospodarczych z innymi państwami, co 
pozwoli na bardziej efektywne wykorzy-
stanie posiadanego potencjału rozwojo-
wego. Możliwość pozytywnego, chociaż 
niezbyt silnego, wpływu brexitu na wzrost 
gospodarczy Wielkiej Brytanii przewiduje 
również think tank Open Europe.

Fakt, że brexit niekoniecznie musi od 
razu, tj. już w 2017 r., spowolnić wzrost 
gospodarki Zjednoczonego Królestwa, po-
twierdzają prognozy Komisji Euro pejskiej 
dotyczące najbliższych dwóch lat. Zgodnie 
z przewidywaniami Komisji z październi-
ka 2016 r. brytyjski PKB miał powiększyć 

24 European�economic�forecasts�–�spring�2017, European Commission, 11 May 2017, s. 148.

się w 2017 r. zaledwie o 1,0%, natomiast 
w prognozie wiosennej z maja 2017 r. mowa 
jest o wzroście nieco szybszym, bo na po-
ziomie 1,8%. W przypadku 2018 r. obie 
edycje prognozy Komisji są zaś zgodne co 
do tego, że dynamika PKB obniży się do 
1,3%, pozostając jednak cały czas na plu-
sie24. Kontrastuje to z przytoczonymi w ta-
belach 2 i 3 prognozami kilku ośrodków 
analitycznych, które w większości zakła-
dają, iż PKB Wielkiej Brytanii po wyjściu 
z UE ulegnie obniżeniu.

O ile w krótkim czy średnim okresie 
gospodarka brytyjska może odczuć ne-
gatywne skutki brexitu, wyrażające się 
zwłaszcza w przejściowym spowolnieniu 
wzrostu PKB, o tyle w długim okresie wyj-
ście z UE nie powinno utrudnić rozwoju 
Zjednoczonego Królestwa. Potwierdzają 
to analizy PwC sięgające 2050 r., z których 
wynika, że Wielka Brytania – zajmująca 
w 2016 r. 9 miejsce w rankingu państw 
pod względem wielkości PKB – w analo-
gicznych rankingach dotyczących 2030 r. 
oraz 2050 r. przesunie się tylko o jedną 
pozycję w dół, zajmując 10 miejsce (tabe-
la 4, s. 121). Inne duże kraje UE pogorszą 
pozycję z 2016 r. w znacznie większym 
stopniu: Niemcy w 2030 r. zajmować będą 
7 miejsce (wobec 5 miejsca w 2016 r.), zaś 
w 2050 r. przesuną się na 9 miejsce; Francja 
spadnie z 10 miejsca w 2016 r. na 11 miejsce 
w 2030 r. i 12 miejsce w 2050 r.; Włochy 
przesuną się z 12 miejsca w 2016 r. na 
15 miejsce w 2030 r. i 21 miejsce w 2050 r. 
Niewielka, w porównaniu z innymi duży-
mi państwami UE, zmiana usytuowania 
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Wielkiej Brytanii w rankingu największych 
gospodarek świata wskazuje, że ‒ pomimo 
wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE 
i przejściowego spowolnienia dynamiki 
PKB ‒ w długim okresie gospodarka bry-
tyjska będzie się rozwijała szybciej niż inne 
duże państwa Unii.

Konsekwencje brexitu dla polskiej 
gospodarki i Polaków na wyspach
Wymiana handlowa

Wielka Brytania zajmowała w  latach 
2010–2016 wysokie (2-3) miejsce na li-
ście największych odbiorców polskiego 
eksportu towarowego (tabela 5, s. 122), 

Tabela 3. Prognozowany wpływ brexitu na PKB Wielkiej Brytanii w perspektywie 2030 r.*

Źródło  
prognoz

Scenariusz 
FTA lub

scenariusz 
WTO

Prognozowana zmiana PKB
Uwzględniony w prognozach 

obszar oddziaływania  
brexitu na gospodarkę  

Wielkiej Brytanii

Wartości 
brzegowe Wartość

średniamin. maks.

Centre for Economic 
Performance (CEP)

FTA -6,3 -9,5 -7,9 Budżet, handel zagraniczny, 
produktywność

WTO b.d. b.d. -2,6 Handel zagraniczny

Ministerstwo Skarbu
(HM Treasury)

FTA -4,6 -7,8 -6,2 Budżet, handel zagraniczny, 
inwestycje zagraniczne, 
produktywnośćWTO -5,4 -9,5 -7,5

OECD WTO/FTA -2,7 -7,7 -5,1
Budżet, handel zagraniczny, 
inwestycje zagraniczne, 
produktywność, migracje,

National Institute 
of Economical 
Social Research 
(NIESR)

FTA -1,9 -2,3 -2,1
Budżet, handel zagraniczny, 
inwestycje zagraniczneWTO -2,7 -3,7 -3,2

WTO+ b.d. b.d. -7,8

PwC/
Confederation  
of British Industry

FTA b.d. b.d. -1,2 Budżet, handel, inwestycje 
zagraniczne,

WTO b.d. b.d. -3,5

Zespół badawczy 
„Oxford  
Economics”

FTA -0,1 -3,9 -2,0
Budżet, handel zagraniczny, 
inwestycje zagraniczne, 
migracje, zmiany w prawie

Pan-Europejski 
think tank Open 
Europe

FTA
-2,2 1,6 -0,8 

+0,6
Budżet, handel zagraniczny, 
migracje, zmiany w prawie

Zespół badawczy 
”Economists  
for brexit”

WTO b.d. b.d. 4,0 Budżet, handel zagraniczny

*  Zmiany wielkości PKB w stosunku do sytuacji, w której Wielka Brytania pozostałaby w UE w %.
Źródło: Carl Emmerson, Paul Johnson, Ian Mitchell, David Phillips: brexit and the UK’s public finances, 
Institut for Fiscal Studies, “IFS Report 116”, May 2016, s. 18. Dominic Webb, Matthew Keep: In brief:  
UK-EU economic relations, House of Commons Library, „Briefing Papers”, No 06091, 13 June 2016, s. 16.
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jednak jej udział w całym wywozie po-
zostawał relatywnie niski i nie przekra-
czał 6,4-6,8%. W wypadku importu rola 
Wielkiej Brytanii w wolumenie przy-
wozu do Polski, była jeszcze mniejsza 
– 8-10 miejsce na liście czołowych dostaw-
ców na rynek polski z udziałem na poziomie  
2,6-2,7%. Z kolei w wypadku wymiany 
w zakresie usług, Wielka Brytania w 2015 r. 

25 W 2015 r. wartość usług dostarczonych przez polskie firmy dla odbiorców w Wielkiej Brytanii wyniosła 
2,84 mld euro, zaś wartość usług brytyjskich nabytych przez odbiorców z Polski – 2,6 mld euro. Rocznik�
Statystyczny�Handlu�Zagranicznego�2016, GUS.

była sklasyfikowana na 2 miejscu wśród 
państw dostarczających usługi do Polski 
z udziałem stanowiącym 8,7% łącznej war-
tości tych nabytych przez polskich odbior-
ców oraz na 3 miejscu wśród odbiorców 
usług dostarczanych przez Polskę (z udzia-
łem wszystkich usług sprzedanych za grani-
cę wynoszącym 7%25). Warto jednak pod-
kreślić, że Polska w wymianie towarowej 

Tabela 4. Prognozowane zmiany w rankingu państw świata pod względem wysokości 
PKB1) w 2030 i 2050 roku

Ranking 2016 Ranking 2030 Ranking 2050

Pozycja Państwo PKB Pozycja Państwo PKB Pozycja Państwo PKB
1 Chiny 21269 1 Chiny 38008 1 Chiny 58499
2 USA 18562 2 USA 23475 2 Indie 44128
3 Indie 8721 3 Indie 19511 3 USA 34102
4 Japonia 4932 4 Japonia 5606 4 Indonezja 10502
5 Niemcy 3979 5 Indonezja 5424 5 Brazylia 7540
6 Rosja 3745 6 Rosja 4736 6 Rosja 7131
7 Brazylia 3135 7 Niemcy 4707 7 Meksyk 6863
8 Indonezja 3028 8 Brazylia 4439 8 Japonia 6779
9 W. BRYTANIA 2788 9 Meksyk 3661 9 Niemcy 6138

10 Francja 2737 10 W. BRYTANIA 3638 10 W. BRYTANIA 5369
11 Meksyk 2307 11 Francja 3377 11 Turcja 5184
12 Włochy 2221 12 Turcja 2996 12 Francja 4705
13 Korea Płd. 1929 13 Arabia Saud. 2755 13 Arabia Saud. 4694
14 Turcja 1906 14 Korea Płd. 2651 14 Nigeria 4348
15 Arabia Saud. 1731 15 Włochy 2541 15 Egipt 4333
16 Hiszpania 2690 16 Iran 2354 16 Pakistan 4236
17 Kanada 1674 17 Hiszpania 2159 17 Iran 3900
18 Iran 1459 18 Kanada 2141 18 Korea Płd. 3539
19 Australia 1189 19 Egipt 2049 19 Filipiny 3334
20 Tajlandia 1161 20 Pakistan 1868 20 Wietnam 3176

21 Włochy 3115

1) Według parytetu siły nabywczej (PPP) w cenach 2016 r.
Źródło: The�long�view.�How�will�the�global�economic�order�change�by�2050?, PwC, February, s. 23.
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z Wielką Brytanią w minionych kilku latach 
osiągnęła dużą nadwyżkę eksportu nad im-
portem, która zwiększyła się z 3,8 mld euro 
w 2010 do 7,4 mld euro w 2016 r.26. Również 
w wypadku handlu usługami Polska uzyska-
ła w 2015 r. w wymianie z Wielką Brytanią 
dodatnie saldo, z tym że wyniosło ono jedy-
nie 241 mln euro, a więc było wielokrotnie 
niższe od nadwyżki osiąganej w wymianie 
towarowej.

Struktura eksportu towarowego do 
Wielkiej Brytanii (tabela 6, s. 123) jest 
zdominowana przez: maszyny, urzą-
dzenia i sprzęt transportowy (43,6% 
w 2015 r.), żywność i zwierzęta żywe 
(16,0%) oraz chemikalia i  tworzywa 

26 Wymaga podkreślenia, że nadwyżka osiągnięta przez Polskę w wymianie z Wielką Brytanią jest niewiele 
niższa od nadwyżki w handlu z Niemcami (8,42 mld euro w 2016 r.), mimo iż wartość obrotów z Niemcami 
jest pięć i pół razy wyższa od wartości obrotów z Wielką Brytanią.

sztuczne (11,0%). Podobnie wygląda 
struktura importu, w której wspomnia-
ne wyżej wyroby stanowią odpowiednio: 
maszyny, urządzenia i sprzęt transporto-
wy (37,1%) oraz chemikalia i tworzywa 
sztuczne (30,8%). Z kolei w wyypadku 
usług dostarczanych przez polskie firmy 
do Wielkiej Brytanii (tabela 7, s. 124) naj-
ważniejsze znaczenie mają: telekomuni-
kacyjne (23,3%), usługi prawne, księgowe 
i zarządzania (13,6%), a także w zakre-
sie transportu samochodowego (11,3%), 
zaś w wypadku usług nabytych przez od-
biorców z Polski – prawne, księgowe i za-
rządzania (20,3%), związane z podróża-
mi (12,4%), telekomunikacyjne (11,0%) 

Tabela 5. Wymiana towarowa Polski z Wielką Brytanią na tle polskiego handlu  
zagranicznego w latach 2010–2016 (w mld euro oraz %)

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Polski eksport ogółem 120,37 136,69 143,46 154,99 165,77 179,58 183,63
Polski eksport  
do W. Brytanii 7,56 8,81 9,71 10,08 10,57 12,10 12,11

Udział eksportu  
do W. Brytanii w polskim 
eksporcie ogółem (w%)

6,3 6,5 6,8 6,5 6,4 6,7 6,6

Polski import ogółem 134,19 152,57 154,04 156,98 168,43 177,23 178,87
Polski import  
z W. Brytanii 3,67 4,01 3,76 4,11 4,36 4,80 4,67

Udział importu  
z W. Brytanii w polskim 
imporcie ogółem (w%)

2,7 2,6 2,4 2,6 2,5 2,7 2,6

Saldo polskiego  
handlu zagranicznego -13,82 -15,88 -10,58 -1,98 -2,66 2,35 4,76

Saldo wymiany  
z W. Brytanią 3,89 4,80 5,95 5,97 6,21 7,30 7,44

Źródło: Rocznik�Statystyczny�handlu�zagranicznego, GUS, lata 2011–2016. Obroty�towarowe�handlu�za-
granicznego�ogółem�i�według�krajów�w�okresie�styczeń-grudzień�2016, GUS, Warszawa, 15.2.2017.
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oraz dotyczące opłat z tytułu użytkowania 
własności intelektualnej (9,6%).

Według szacunków Euler Hermes, glo-
balnego lidera ubezpieczeń należności 
handlowych, polski eksport do Wielkiej 
Brytanii w wyniku spowolnienia wzro-
stu brytyjskiej gospodarki będącego na-
stępstwem brexitu może przejściowo 

27 Poza niższym popytem importowym zgłaszanym przez przedsiębiorców brytyjskich, w tym na towary sprowadzane 
z Polski, czynnik oddziałujący hamująco na polski eksport do Wielkiej Brytanii stanowi spadek kursu funta brytyj-
skiego, co zmniejsza konkurencyjność towarów i usług pochodzących z Polski na rynku Zjednoczonego Królestwa.

zmniejszyć się o 700 mln euro rocznie, 
tj. o około 6% w odniesieniu do wartości 
wywozu w latach 2015–201627. W najwięk-
szym stopniu odczuje to siedem branż 
przetwórstwa przemysłowego, a miano-
wicie: spożywcza (wpływy z eksportu 
zmniejszą się o 100 mln euro rocznie), 
RTV (100 mln euro), motoryzacyjna 

Tabela 6. Struktura wymiany towarowej Polski z Wielką Brytanią w 2015 r. 
(w mln euro oraz %)

Sekcje CN Eksport Udział1) Import Udział1)

Ogółem 12102,9 100,0 4799,0 100,0
Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 587,9 4,9 160,9 3,4
Produkty pochodzenia roślinnego 256,8 2,1 39,7 0,8
Przetwory spożywcze 1166,8 9,6 244,3 5,1
Produkty mineralne 364,9 3,0 89,8 1,9
Produkty przemysłu chemicznego 733,0 6,1 1092,5 22,8
Tworzywa sztuczne i kauczuk oraz artykuły pochodne 592,2 4,9 384,4 8,0
Drewno i artykuły z drewna 358,4 3,0 4,7 0,1
Ścier drzewny, papier, tektura i artykuły pochodne 246,0 2,0 148,6 3,1
Materiały i artykuły włókiennicze 132,1 1,1 226,0 4,7
Artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne, szkło 334,5 2,8 40,4 0,8
Perły, kamienie i metale szlachetne oraz wytwarzane 
z nich artykuły 366,5 3,0 17,3 0,4

Metale nieszlachetne i wytwarzane z nich artykuły 537,2 4,4 268,1 5,6
Maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny  
i elektrotechniczny 3372,2 27,9 943,0 19,6

Sprzęt transportowy 1904,1 15,7 839,8 17,5
Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, 
pomiarowe 140,8 1,2 158,8 3,3

Artykuły przemysłowe różne – meble, prefabrykaty, 
zabawki 936,0 7,7 67,9 1,4

Pozostałe sekcje2) 73,5 0,6 72,8 1,5

1)  Odpowiednio w łącznej wartości polskiego eksportu i importu do i z Wielkiej Brytanii.
2)  Tłuszcze i oleje, skóry i wytwarzane z nich artykuły, obuwie, nakrycia głowy, itp.
Źródło: Rocznik�Statystyczny�handlu�zagranicznego, GUS, Warszawa 2016.
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(90 mln euro), meblarska (90 mln euro), 
chemiczna (80 mln euro), maszynowa 
(80 mln euro) oraz AGD (70 mln euro)28. 
Z kolei w sferze usług straty w konsekwencji 

28 Brexit�może�wywołać�gwałtowny�wzrost�liczby�upadłości�przedsiębiorstw�w�Wielkiej�Brytanii�i�UE, Euler Hermes 
<http://www.eulerhermes.pl/euler-hermes-w-polsce/centrum-praso-we/wiadomosci/Pages/160609_EH-Bre-xit.aspx>.

29 Z danych Zrzeszenia Polskich Przewoźników Drogowych wynika, że aż 25% samochodów ciężarowych 
przystępujących do odprawy promowej we francuskim porcie Calais (połączenie do Wielkiej Brytanii) sta-
nowią tiry polskich firm transportowych. Polacy wożą na Wyspy głównie artykuły przemysłowe, spożywcze 

brexitu prawdopodobnie poniosą przed-
siębiorcy zajmujący się transportem sa-
mochodowym29. W sumie jednak brexit 
może spowodować umiarkowany spadek 

Tabela 7. Struktura wymiany Polski z Wielką Brytanią w 2015 r. w zakresie usług 
(w mln euro oraz %)

Sekcje CN Usługi
dostarczone Udział1) Usługi

nabyte Udział1)

Ogółem 2840,5 100,0 2599,8 100,0
Usługi produkcyjne (uszlachetniania) 129,6 4,6 0,0 0,0
Usługi napraw i konserwacji (gdzie indziej niezaliczone) 81,7 2,9 25,2 1,0
Transport morski 23,8 0,8 73,6 2,8
Transport lotniczy 66,0 2,3 96,6 3,7
Transport samochodowy 319,9 11,3 127,6 4,9
Pozostałe usługi wspomagające i uzupełniające transport 105,3 3,7 36,8 1,4
Podróże 198,6 7,0 321,8 12,4
Usługi budowlane 53,2 1,9 24,6 1,0
Usługi ubezpieczeniowe i emerytalno-rentowe 19,9 0,7 73,3 2,8
Usługi finansowe 67,0 2,4 237,4 9,1
Opłaty z tytułu użytkowania własności intelektualnej 27,9 1,0 248,8 9,6
Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne 663,6 23,3 285,5 11,0
Usługi badawczo-rozwojowe 69,8 2,5 30,6 1,2
Usługi prawne, księgowe,  
doradztwo w zakresie zarządzania i public relations

388,1 13,6 529,9 20,3

Reklama, badanie rynku i sondaże opinii publicznej 173,8 6,1 92,4 3,6
Usługi architektoniczne, inżynierskie,  
naukowe i pozostałe usługi techniczne

60,4 2,1 39,7 1,5

Usługi związane z handlem 28,7 1,0 58,2 2,2
Pozostałe usługi gospodarcze (gdzie indziej niezaliczone) 142,3 5,0 43,6 1,7
Usługi kulturalne, rekreacyjne i świadczone dla ludności 69,6 2,5 189,7 7,3
Pozostałe rodzaje usług2) 151,3 5,3 64,5 2,5

1)  Odpowiednio w łącznej wartości usług dostarczonych oraz nabytych do – i z Wielkiej Brytanii.
2)  Utylizacja odpadów i usuwanie zanieczyszczeń, usługi rolnicze i wydobywcze, usługi leasingu operacyj-
nego i wynajmu urządzeń bez obsługi, usługi pocztowe i kurierskie oraz rządowe.
Źródło: Rocznik�Statystyczny�handlu�zagranicznego, GUS, Warszawa 2016.
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polsko-brytyjskiej wymiany handlowej, 
który – uwzględniając reakcję polskich 
eksporterów na trudności w wywozie do 
Rosji – w znacznej mierze może być skom-
pensowany przez wzmocnienie obecności 
na rynkach alternatywnych30.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Firmy brytyjskie dotychczas zainwestowa-
ły w Polsce w formie inwestycji bezpośred-
nich według stanu na koniec 2015 r. około 

oraz meble. D. Maciejasz: Brexit.�Hamulec�dla�polskich�ciężarówek, „Gazeta Wyborcza” <http://wyborcza.
biz/biznes /1,147749,20298028,brexit-hamulcem-dla-polskich-ciezarowek.html?disableRedire-cts=true>.

30 Trudności w handlu polsko-rosyjskim mają, rzecz jasna, zupełnie inne źródła i uwarunkowania, niż będą 
miały problemy z eksportem do Wielkiej Brytanii po brexicie, niemniej alternatywne kierunki rozwoju pol-
skiego eksportu kompensujące ubytek wywozu odpowiednio do Rosji i Zjednoczonego Królestwa w obu 
wypadkach mogą mieć wiele punktów wspólnych. Kierunki te zostały omówione w opracowaniu: Rosja�nie�
do�zastąpienia.�Alternatywne�rynki�dla�polskiego�eksportu�(red. A. Grzdzik, D. Wnukowski), Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2015.

31 W Polsce działają m. in. spółki córki tak znanych koncernów, jak: Tesco Plc (sieć supermarketów), Imperial 
Tobacco Plc (produkcja wyrobów tytoniowych), GlaxoSmithKline (produkcja farmaceutyków), British Oxy-
gen Corporation (wytwarzanie gazów technicznych), AVIVA Plc (usługi ubezpieczeniowe), Bates Ltd (usługi 
transportowe i magazynowe), Cadbury’s Schweppes (produkcja artykułów spożywczych), Shell Overseas 
Holdings Ltd oraz BP International (dystrybucja produktów naftowych). 

9,1 mld euro, co stanowi 5,5% wszystkich 
tego rodzaju lokat kapitałowych w kraju 
i plasuje Wielką Brytanię na 6 miejscu 
wśród największych inwestorów zagra-
nicznych obecnych w Polsce (tabela 8). 
Na polskim rynku działa około 1,3 tys. 
przedsiębiorstw należących bezpośrednio 
bądź pośrednio do kapitału brytyjskie-
go31. W tej chwili trudno jest jeszcze jed-
noznacznie ocenić wpływ brexitu na tę 
płaszczyznę współpracy polsko-brytyjskiej. 

Tabela 8. Skumulowana wartość kapitału z Wielkiej Brytanii ulokowanego w Polsce 
w formie inwestycji bezpośrednich w latach 2010–2015*

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Łączna wartość kapitału  
zagranicznego ulokowanego 
w Polsce w formie  
inwestycji bezpośrednich

161378 157151 178257 168506 174018 167091

Wartość kapitału z państw UE 
ulokowanego w Polsce w formie 
inwestycji bezpośrednich

136105 137977 156314 152934 159350 153480

Wartość kapitału  
z Wielkiej Brytanii ulokowanego 
w Polsce w formie  
inwestycji bezpośrednich

6220 6033 7541 7157 7039 9153

Stan na koniec roku w mln euro, z wyłączeniem podmiotów specjalnego przeznaczenia.
Źródło: Stan�zobowiązań�Polski�z�tytułu�zagranicznych�inwestycji�bezpośrednich�na�koniec�2015�r.�w�po-
dziale�na�kraje�i�strefy�ekonomiczne, portal NBP oraz analogiczne opracowania dotyczące lat 2010–2014.
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Trzeba pamiętać, że brexit – oznaczający 
pogorszenie się klimatu inwestycyjnego 
w Wielkiej Brytanii – może obniżyć atrak-
cyjność Zjednoczonego Królestwa w przy-
ciąganiu bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych, a pod względem ich wielkości 
Londyn był dotychczas liderem w Europie. 
Potencjalnie stworzy to szansę zwiększenia 
strumienia kapitału obcego napływającego 
do Polski przez pozyskanie inwestorów, 
którzy planowali inwestycje na wyspach 
brytyjskich. Co więcej, w sytuacji gdyby 
Wielka Brytania utraciła dostęp do jedno-
litego rynku, może nastąpić proces przesu-
wania części inwestycji dotychczasowych 
ulokowanych w Zjednoczonym Królestwie 
do krajów, które należą do UE, w tym do 
Polski, o ile stworzą one warunki zachę-
cające do takiej zmiany.

Wraz z napływem do Wielkiej Brytanii 
licznej rzeszy emigrantów zarobkowych 
z Polski, na wyspach zaczęli też działać 

polscy inwestorzy. Chociaż obecnie sku-
mulowana wartość kapitału z Polski ulo-
kowanego na obszarze Zjednoczonego 
Królestwa w formie inwestycji bezpo-
średnich (991 mln euro w 2015 r.) istot-
nie się zmniejszyła w stosunku do lat 
2010–2012 (4,2-4,4 mld euro), to jednak 
‒ zgodnie z danymi British Polish Chamber 
of Commerce ‒ w Wielkiej Brytanii nadal 
działa przynajmniej 40 tys. firm założonych 
przez Polaków. Większość z nich prowadzi 
działalność usługową w dziedzinie budow-
nictwa, handlu i gastronomii.

Wsparcie z budżetu UE

Brexit może rzutować – ale najwcześniej 
w 2019 r. – na wielkość przepływów fi-
nansowych pomiędzy Polską a budże-
tem UE, zwłaszcza w ramach środków 
strukturalnych zarezerwowanych dla 
Polski na lata 2014–2020. Jeżeli bowiem 
negocjacje w sprawie warunków wyjścia 

Tabela 9. Skumulowana wartość kapitału z Polski ulokowanego w Wielkiej Brytanii 
w formie inwestycji bezpośrednich w latach 2010–2015*

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 1013 2014 2015

Łączna wartość kapitału z Polski 
ulokowanego za granicą  
w formie inwestycji bezpośrednich

33264 40888 43492 22266 22839 21960

Wartość kapitału z Polski  
ulokowanego w państwach UE 
w formie inwestycji bezpośrednich

25032 30787 33614 16371 17891 16221

Wartość kapitału z Polski  
ulokowanego w Wielkiej Brytanii 
w formie inwestycji bezpośrednich

4192 4369 4397 735 842 991

*Stan na koniec roku w mln euro, z wyłączeniem podmiotów specjalnego przeznaczenia.
Źródło: Stan�należności�Polski�z�tytułu�polskich�inwestycji�bezpośrednich�zagranicą�na�koniec�2015�r.�w�po-
dziale�na�kraje�i�strefy�ekonomiczne, portal NBP oraz analogiczne opracowania dotyczące lat 2010–2014.
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Zjednoczonego Królestwa z Unii przecią-
gną się ponad standardowy okres dwóch 
lat, wówczas Wielka Brytania może wstrzy-
mać transfery do budżetu UE. Ponieważ 
Zjednoczone Królestwo jest obecnie dru-
gim (po Niemczech) największym płatni-
kiem netto32 (tabela 10), ze składką wyno-
szącą w latach 2013–2015 średnio 17,5 mld 
euro rocznie (po uwzględnieniu rabatu), 

32 W wypadku Wielkiej Brytanii w latach 2013–2015 środki wnoszone do budżetu Unii przewyższały środki 
otrzymywane z budżetu UE w ramach udziału w politykach wspólnotowych średnio o 10,6 mld €.

taka decyzja mogłaby negatywnie wpły-
nąć na płynność budżetu Unii. Z punktu 
widzenia polityki spójności jest to bardzo 
istotne, bowiem środki zaplanowane na zo-
bowiązania UE z tego tytułu przypadające 
na lata 2019–2020 sięgają odpowiednio 
47,5 mld euro oraz 47,9 mld euro. W razie 
ubytku składki wnoszonej do budżetu Unii 
przez Wielką Brytanię, pozostałe kraje 

Tabela 10. Państwa UE mające w rozliczeniach z budżetem Unii pozycję płatnika netto 
w latach 2013–2015 (w mld euro)

Państwo

Środki wnoszone 
do budżetu UE1)

Środki otrzymywane 
z budżetu UE w ramach 

udziału w politykach  
wspólnotowych

Pozycja netto (różnica między 
środkami wnoszonymi  

i otrzymywanymi  
z budżetu UE)

Wkład 
netto 
per�

capita 
w 2015 r. 

(w €)2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Niemcy 29 376 29 143 28 125 13 056 11 484 11 013 16 320 17 659 17 112 211

Wielka  
Brytania 17 068 14 072 21 409 6 308 6 985 7 458 10 760 7 088 13 952 215

Francja 23 292 20 968 20 606 14 239 13 479 14 468 9 052 7 489 6 138 92

Holandia 6 552 8 373 7 947 2 264 2 014 2 359 4 288 6 358 5 5588 331

Włochy 17 168 15 889 15 920 12 554 10 695 12 338 4 614 5 193 3 582 59

Szwecja 4 211 4 294 4 016 1 661 1 691 1 468 2 550 2 603 2 552 262

Dania 2 899 2 508 2 521 1 435 1 512 1 529 1 465 996 993 175

Austria 3 191 2 870 2 726 1 862 1 573 1 787 1 329 1 297 939 109

Finlandia 2 159 1 904 1 854 1 497 1 062 1 330 662 842 524 96

Cypr 185 161 230 227 273 203 -42 -112 27 32

1) Z uwzględnieniem rabatu przysługującego Wielkiej Brytanii (od 1985 r.),a także tymczasowego upustu 
w poborze środków na rzecz budżetu UE, przyznanego Holandii, Szwecji, Austrii i Danii w ramach per-
spektywy finansowej 2014–2020.
Źródło: M. Keep: UE�budget�and�the�UK’s�contribution, House of Commons Library, “Briefing Papers”, 
No 06455,1 November 2016, s. 22.
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będą musiały zdecydować albo o odpo-
wiednim zmniejszeniu pułapów w per-
spektywie finansowej 2014–2020, albo 
o uzupełnieniu ubytku środków w formie 
dodatkowych wpłat. Tak czy inaczej spo-
wodowałoby to pogorszenie bilansu rozli-
czeń Polski z UE33.

Jedną z konsekwencji wyjścia Wielkiej 
Brytanii z UE będzie obniżenie średniej wy-
sokości PKB na mieszkańca Unii. Może to 
mieć istotne znaczenie w procedurze kwa-
lifikowania polskich regionów do wsparcia 
strukturalnego, do którego w najszerszym 
zakresie uprawnione są obszary mniej roz-
winięte, dysponujące produktem per capita 
nieprzekraczającym 75% poziomu wspo-
mnianego wskaźnika. W tej sytuacji jest 
prawdopodobne, że po 2020 r. Mazowsze, 
ale także trzy inne regiony (Wielkopolska, 
Śląsk i Dolny Śląsk), przekroczą próg 75%, 
co przełoży się na mniejszą alokację środ-
ków unijnych dla Polski34. 

Transfery do Polski środków 
zarobionych przez emigrantów

Brexit oznaczać będzie zmianę poli-
tyki migracyjnej Wielkiej Brytanii, co 

33 W 2016 r. pojawiły się informacje prasowe (np. na portalu <www.money.pl>, dostęp od 11.12.2016) suge-
rujące, że Polska już w tym roku dołączy do grona płatników netto. Teza ta nie znajduje jednak potwierdze-
nia w danych na temat przepływów między polskim budżetem a budżetem UE, publikowanych na portalu 
Ministerstwa Finansów (zakładka: Działalność/Unia Europejska/Transfery finansowe Polska-UE). Zgod-
nie z tymi danymi w 2016 r. Polska otrzymała z budżetu UE łącznie 9,98 mld €, co przy wpłacie do budżetu 
UE środków w wysokości 4,50 mld €, oznaczało dodatnie saldo rozliczeń w kwocie 5,48 mld €. Źródłem 
nieporozumień w kwestii statusu Polski jako płatnika netto może być fakt, iż w 2016 r. – wskutek wolnego 
rozruchu projektów realizowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020 – przejściowo 
zmniejszyła się skala dopływu do Polski funduszy strukturalnych.

34 Zob. T. Żółciak: Regiony�zapłacą�za�brexit�za�kilka�lat, „Gazeta Prawna”   
<http://serwisy.gazetaprawna.pl/ samorzad/artykuly/955217, regiony-zaplaca-za-brexit-za-kilka-lat.html>.

35 O. Hawkins, A. Moses: Polish�population�of�the�United�Kingdom, House of Commons Library, “Briefing  
Papers”, No CBP7660, 15 July 2016, s. 3 i 4.

36 Według niektórych ocen do kraju może wrócić 100-200 tys. Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii   
<http://biznes.onet.pl/wiadomosci/ue/mr-po-brexicie-z-wielkiej-brytanii-do-kraju-moze-wrocic-100-200 
-tys-polakow/4pz279>.

może skutkować powrotem części pol-
skich emigrantów przebywających obec-
nie w Zjednoczonym Królestwie, któ-
rych liczbę brytyjskie Narodowe Biuro 
Statystyczne oceniało w końcu 2015 r. na 
984 tys. osób35. Czy rzeczywiście do tego 
dojdzie, a jeżeli tak, to jaką skalę przyjmą 
te powroty36, zależy od wyników negocja-
cji unijno-brytyjskich w kwestii statusu 
imigrantów przebywających w Wielkiej 
Brytanii oraz obywateli Zjednoczonego 
Królestwa mieszkających w kontynentalnej 
części Europy. Powodem chęci wyjazdu 
z wysp brytyjskich części Polaków tam 
pracujących może być również pogorsze-
nie się klimatu społecznego w stosunku 
do pracowników cudzoziemskich, w tym 
przybyłych z naszego kraju. 

W okresie dwucyfrowego bezrobocia 
w Polsce wyjazd za granicę licznej grupy 
osób łagodził problem nadmiaru rąk do 
pracy, jednak obecnie – kiedy stopa bezro-
bocia wyraźnie spadła (do 8,6% w stycz-
niu 2017 r.), a przemysł coraz silniej od-
czuwa deficyt fachowców – emigracja 
zarobkowa w niedługim czasie stanie 
się czynnikiem utrudniającym wzrost 
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gospodarki. Ponieważ z reguły emigranci 
odznaczają się ponadprzeciętną zaradno-
ścią życiową oraz przygotowaniem za-
wodowym, wzbogaconym jeszcze przez 
kontakt z brytyjską kulturą pracy, stano-
wić mogą cenne zaplecze kadrowe dla 
polskiej gospodarki.

Ograniczenie w następstwie brexitu 
liczby Polaków pracujących w Wielkiej 
Brytanii spowoduje zmniejszenie wiel-
kości transferowanych do nas środków 
finansowych zarobionych przez emigran-
tów podczas pobytu za granicą. 

Zgodnie z danymi NBP dotyczącymi 
bilansu płatniczego Polski, emigranci 
zarobkowi przesyłali do kraju w 2015 r. 
oraz w I połowie 2016 r. średnio 4 mld zł 
kwartalnie, z czego 62% stanowiły pie-
niądze osób pracujących w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii37. Przyjmując, że środ-
ki przesyłane przez Polaków pracujących 
na wyspach brytyjskich stanowią poło-
wę wspomnianego odsetka, otrzymamy 
kwotę około 1,2 mld zł, która w przybli-
żeniu odzwierciedla wielkość transfero-
wanych z Wielkiej Brytanii do Polski za-
robków polskich emigrantów. Ewentualny 
wyjazd z Wielkiej Brytanii pewnej liczby 
polskich pracowników spowoduje zmniej-
szenie wskazanej wyżej kwoty transferów, 
ale obecnie nie jest możliwe określenie 
skali tego ubytku.

Bezprecedensowy charakter brexitu, 
jak również brak odpowiedzi na szereg 
kluczowych pytań dotyczących warun-
ków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 
Euro pejskiej oraz  przyszłych relacji 

37 Bilans�płatniczy�RP za poszczególne kwartały 2015 i 2016 r., portal NBP.

Zje dno czonego Królestwa z jej państwa-
mi oraz spoza UE, utrudnia precyzyjne 
określenie wpływu tego procesu na polską 
gospodarkę. Próbując wyjaśnić tę kwestię, 
należy wziąć pod uwagę:
− pozycję Wielkiej Brytanii w całym pol-
skim eksporcie towarów i usług;
− wkład Zjednoczonego Królestwa do 
budżetu UE, a w konsekwencji także 
w finansowanie polityk wspólnotowych, 
z polityką spójności na czele, której naj-
większym beneficjentem jest Polska;
− zainteresowanie Polską ze strony inwe-
storów brytyjskich, jako atrakcyjnym miej-
scem lokowania inwestycji bezpośrednich;
− obecność w Wielkiej Brytanii licznej 
grupę emigrantów zarobkowych z Polski. 

Pierwszym namacalnym efektem brexi-
tu jest wzmocnienie negatywnych emocji 
widocznych na polskim rynku w związ-
ku z wątpliwościami w kwestii przyszłego 
stanu koniunktury na rynku krajowym 
oraz europejskim, które zaczęły się ujaw-
niać zanim jeszcze doszło do referendum 
w sprawie przyszłości Zjednoczonego 
Królestwa w UE. W tej sytuacji część firm 
wstrzymuje się z inwestycjami, ale ten fakt 
wiąże się z zapowiedzią wyjścia Wielkiej 
Brytanii z UE tylko w takim sensie, iż trud-
ne jeszcze do określenia skutki brexitu 
stanowią jeden z dodatkowych czynników 
podtrzymujący obawy przedsiębiorców co 
do ryzyka biznesowego. W tym kontekście 
dalszy bieg spraw związanych z brexitem 
może być istotny dla firm, które: 
− planują ubieganie się o wsparcie z za-
rezerwowanych dla Polski funduszy 
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europejskich; których wysokość w konse-
kwencji brexitu może w przyszłości ulec 
obniżeniu;
− mocno związały się z rynkiem brytyj-
skim i nie mają wystarczających środków 
na poszukiwanie nowych możliwości zbytu 
swoich wyrobów;
− eksportują do innych państw UE 
(zwłaszcza Niemiec i Holandii) duże ilości 
materiałów i elementów kooperacyjnych, 
które są następnie wykorzystywane w po-
wstającej w tych krajach produkcji sprze-
dawanej w Wielkiej Brytanii. Możliwe 
w konsekwencji brexitu pogorszenie kon-
dycji brytyjskiej gospodarki przełoży się 
na spadek popytu importowego na towa-
ry i usługi sprowadzane z kontynentalnej 
części Europy, w tym Polski;
− są zaangażowane we współpracę w sfe-
rze produkcji (w tym kooperacyjnej), usług 
oraz kapitału z firmami brytyjskimi dzia-
łającymi na terenie Polski.

W sumie bezpośredni wpływ brexi-
tu na perspektywy rozwojowe polskiej 
gospodarki będzie raczej niewielki i we-
dług dostępnych danych ograniczy się do 
przejściowego spadku stopy PKB w Polsce 
łącznie o 0,1-0,2 punktu procentowego 
w ciągu dwóch lat38. W tym kontekście 
istotne znaczenie będzie miała siła, z jaką 
brexit może oddziaływać na koniunkturę 
w państwach strefy euro, w szczególności 

38 Zob. wypowiedź Leszka Skiby, podsekretarza stanu w ministerstwie finansów, przytoczona na łamach „Rzecz-
pospolitej” <http://www.rp.pl/Dane-gospodarcze/306309846-Brexit-to-nie-jest-najwiekszy-problem-na 
-szej-gospodarki.html#ap-1>. W ocenie ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w Polsce 
w następstwie brexitu może obniżyć się do 2019 r. o około 0,1 puntu procentowego. Sytuacja�gospodarcza�
w�krajach�Europy�Środkowej�i�Wschodniej, NBP, nr 2/16, lipiec 2016 r., s. 14.

39 Zob. wypowiedź Mateusza Morawieckiego, wicepremiera oraz ministra rozwoju i finansów, przytoczona na 
łamach „Gazety Prawnej” <http://biznes.gazeta prawna.pl/artykuly/955191,polski-rzad-szykuje-sie-na 
-skutki-brexitu-mamy-60-mld-zl-w-skarbonce.html>.

w Niemczech, Francji i Holandii, zalicza-
nych do głównych partnerów handlowych 
Wielkiej Brytanii, ale ważnych również dla 
polskich eksporterów. Powrót tendencji 
recesyjnych na obszarze wspólnej waluty 
– do czego przyczynić się mogą perturba-
cje w relacjach gospodarczych Wielkiej 
Brytanii z państwami zachodnioeuropej-
skimi na tle brexitu – może silniej, niż 
zakładają obecne prognozy, wpłynąć ne-
gatywnie na sytuację rynkową w Polsce. 
Odpowiedzią na związane z tym wyzwania 
ma być rozsądna polityka budżetowa39.

Dużo ważniejsze, ale zarazem trud-
niejsze do zwymiarowania, mogą być 
długofalowe konsekwencje brexitu dla 
polskiej gospodarki, związane ze zmia-
nami instytucjonalnymi w UE, idącymi 
zwłaszcza w kierunku budowy „Europy 
różnych prędkości”. W przypadku, gdy 
Polska znajdzie się poza ścisłym centrum 
integracji, może odczuć negatywne kon-
sekwencje tego procesu przez:
− możliwość wdrożenia w UE rozwiązań 
prawnych, które zmniejszą konkuren-
cyjność polskiej gospodarki, na przykład 
przez wprowadzenie zakazu tzw. dum-
pingu socjalnego, w konsekwencji których 
atut polskich firm, jakimi są relatywnie 
niskie koszty produkcji ulegnie dalsze-
mu osłabieniu albo w ogóle przestanie 
działać;
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− brak zdolności do skutecznego przeciw-
stawienia się projektom gospodarczym 
promowanym przez najsilniejsze państwa 
UE, które mogą godzić w interesy Polski 
i jej gospodarki40;
− malejące zainteresowanie Polską jako 
miejscem lokowania kapitału i produk-
cji w formie inwestycji bezpośrednich. 
Zaufaniem inwestorów cieszyć się będą 
przede wszystkim kraje tworzące centrum 
procesu integracji europejskiej;
− zmniejszenie wysokości funduszy struk-
turalnych zarezerwowanych dla Polski 
w ramach polityki spójności, a także ko-
rzyści wynikających z udziału w innych 
politykach wspólnotowych.

Podsumowanie
Zdecydowana większość ośrodków anali-
tycznych badających skutki brexitu przewi-
duje, iż w następstwie rezygnacji Wielkiej 
Brytanii z członkostwa w UE brytyjska 
gospodarka znajdzie się w stanie recesji. 
Z punktu widzenia perspektyw rozwo-
jowych Zjednoczonego Królestwa skut-
ki wyjścia z UE nie powinny być jednak 
bardzo dotkliwe – w najgorszym wypad-
ku nastąpi spadek PKB o 7,9% do 2030 r., 
ale prawdopodobnie będzie on niższy i za-
mknie się w granicach 1,1-3,5%, bez ry-
zyka głębokiego i długotrwałego kryzysu 
gospodarczego. Co więcej, jest możliwe, 
że w sytuacji, gdy Wielka Brytania bę-
dzie mogła w pełni samodzielnie (tj. bez 
ograniczeń wynikających z członkostwa 
w UE) kształtować swoje relacje z innymi 
państwami, brytyjska gospodarka zyska 

40 Przykładem może tu być druga nitka gazociągu NordStream.

nowy impuls rozwojowy i będzie rosnąć 
szybciej niżby rosła w warunkach pozosta-
wania Zjednoczonego Królestwa w Unii. 
Oczywiście wymaga to porozumienia się 
Wielkiej Brytanii z państwami UE i spoza 
Unii w kwestii zasad współpracy gospodar-
czej, w tym zliberalizowanej wymiany han-
dlowej. Przeciąganie się negocjacji w tych 
sprawach może prowadzić do pojawienia 
się w relacjach Wielkiej Brytanii z innymi 
państwami barier utrudniających handel 
i przepływ kapitału, w konsekwencji czego 
pozytywne efekty uwolnienia się brytyj-
skiej gospodarki z gorsetu prawa wspól-
notowego mogą okazać się słabsze od spo-
dziewanych. Scenariusz, w którym Wielka 
Brytania w warunkach brexitu przyspieszy 
swój rozwój, związany jest ściśle ze spe-
cyficznymi atutami, jakie posiada Wielka 
Brytania. Jest ona globalną potęgę handlo-
wą i finansową, dysponuje bardzo efektyw-
ną i innowacyjną gospodarką, co oznacza 
mocną pozycję w gospodarce światowej. 
Wydaje się, że żadne inne państwo UE, 
w którym do głosu doszły siły nastawione 
sceptycznie czy wręcz wrogo wobec Unii, 
takich atutów nie posiada, przynajmniej 
nie w takim wymiarze. 

Polska gospodarka również odczuje ne-
gatywne skutki brexitu ale oddziaływa-
nie to będzie miało raczej niewielką siłę 
i w ciągu 3-4 lat zostanie zniwelowane 
dzięki rozwijaniu alternatywnych ryn-
ków zbytu. W międzyczasie może zo-
stać wynegocjowane porozumienie mię-
dzy Zjednoczonym Królestwem a UE 
i państwami członkowskimi w sprawie 
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współpracy gospodarczej, które ułatwi 
krajom Unii – w tym Polsce – dalszy roz-
wój stosunków z Wielką Brytanią w sferze 
handlowej i kapitałowej. Nie zmienia to 
faktu, że w pobrexitowych realiach pewna 
grupa polskich firm, mocno powiązanych 
z rynkiem brytyjskim, może mieć trudności 
z odnalezieniem nowej niszy biznesowej. 

Długookresowe następstwa brexitu 
w sferze politycznej, społecznej i gospo-
darczej stanowią na razie dużą niewia-
domą. Więcej na temat będzie wiadomo 
za kilka lat, kiedy negocjacje brytyjsko-
-unijne w sprawie warunków wyjścia 
Zjednoczonego Królestwa z UE oraz no-
wych zasad współdziałania z państwami 
Unii osiągną finałową fazę. Można jed-
nak przypuszczać, że potencjalnie duże 

wyzwania dla Polski w UE oraz perspek-
tyw naszej gospodarki wiązać się mogą ze 
zmianami instytucjonalnymi w Unii, które 
skutkować będą pogłębieniem się procesu 
integracji niektórych państw. Jeżeli Polska 
znajdzie się w kręgu unijnych peryferii, 
wówczas nie tylko jej głos w sprawach 
Europy będzie słabo słyszalny, ale także 
pogorszą się warunki długookresowego 
rozwoju gospodarczego kraju.

dr PAWEŁ WIECZOREK
specjalizuje się w problematyce
bezpieczeństwa ekonomicznego Polski 
oraz gospodarczych aspektów procesu 
integracji europejskiej

Słowa kluczowe: brexit, gospodarka, Wielka Brytania, członkostwo w UE, wyjście z UE, 
następstwa brexitu 

Key words: brexit, economy, Great Britain, EU membership, leaving EU, brexit result
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EUROSAI1jest jedną z regionalnych grup2 
Międzynarodowej Organizacji Naj wyż - 

1 Obszernie o VII Kongresie EUROSAI zorganizowanym przez NIK w czerwcu 2008 r. w Krakowie, w związku 
z objęciem przewodnictwa w organizacji w latach 2008–2011, „Kontrola Państwowa” nr 3/2008, s.3-22.

2 Szerzej o EUROSAI, patrz: A. Kukuła: EUROSAI – Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli, 
„Kontrola Państwowa” nr 2/2008, s.15-24. 

szych Organów Kontroli (INTOSAI) 
i obecnie liczy 50 członków. Organami 
EUROSAI są: Kongres, Zarząd i Sekre-
tariat Generalny. Cele organizacji to 

W Stambule, 22-24 maja 2017 r. odbył się X, jubileuszowy Kongres1 Euro-
pejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI), utwo-
rzonej w Madrycie w 1990 r. Rozpoczęła go ceremonia przekazania przez 
NOK Holandii prezydencji w EUROSAI. Przez najbliższe trzy lata pra-
cami organizacji i  jej Zarządu będzie kierował NOK Turcji. Kongres za-
twierdził Plan Strategiczny na lata 2017–2023, wybrano też nowy zarząd, 
którego wiceprzewodniczącym został prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Współpraca 
międzynarodowa

Jubileuszowy Kongres EUROSAI

Osiągnięcia i plany na przyszłość
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między innymi: promowanie współpracy 
między członkowskimi organami kontroli 
i innymi grupami regionalnymi INTOSAI; 
zachęcanie do wymiany informacji i doku-
mentów oraz wdrażania wniosków i zaleceń 
przyjętych przez Kongres; przyczynianie 
się do rozwoju badań naukowych w dzie-
dzinie audytu finansów publicznych. 

Przed rozpoczęciem X Kongresu 
miało miejsce 47. posiedzenie Zarządu 
EUROSAI, na którym przedstawiono ra-
porty z funkcjonowania poszczególnych 
struktur organizacji oraz podjęto dyskusję 
na temat efektów tych działań. 

NOK Holandii zaprezentował doko-
nania pierwszego Planu Strategicznego 
EUROSAI na lata 2011–2017 oraz zapro-
ponował listę działań i projektów, które 
powinny być kontynuowane w kolejnych 
latach. 

Zarząd przyjął dwie rezolucje przygo-
towane przez przedstawiciela NIK doty-
czące: 

 • organizacji wzajemnych staży i praktyk 
w europejskich NOK, jako narzędzia wy-
miany wiedzy i doświadczeń; 

 • organizacji stażu w Sekretariacie, jako 
formy wsparcia organizacji. 

Kongres EUROSAI, w skład którego 
wchodzą wszyscy członkowie organiza-
cji, jest jej najwyższą władzą, odbywa się 
raz na trzy lata i gromadzi szefów 50 NOK 
oraz trybunałów obrachunkowych z całej 
Europy, ETO i przedstawicieli kilku or-
ganizacji niezrzeszonych. W czasie obrad 
Kongresu są podejmowane i zatwierdzane 
najważniejsze decyzje.

Jubileuszowy Kongres rozpoczął się 
od ceremonii przekazania przez NOK 
Holandii prezydencji w EUROSAI naj-
wyższemu organowi kontroli Turcji, który 

przez najbliższe trzy lata będzie przewod-
niczył pracom organizacji i jej Zarządu. 

Podczas Kongresu wybrano: 
 • NOK Czech gospodarzem kolejnego 

Kongresu, który przejmie prezydencję 
w 2020 r.; 

 • Najwyższą Izbę Kontroli i NOK Łotwy 
na członków Zarządu na lata 2017–2023; 

 • NOK Chorwacji i NOK Bułgarii na au-
dytorów wewnętrznych na lata 2017–2019; 

 • finalistów konkursu na najlepsze nagra-
nie filmowe promujące znaczenie etyki 
w kontroli państwowej;

 • nowe logo organizacji. 
W czasie Kongresu zorganizowano se-

minaria i warsztaty związane z praktycz-
nym wdrożeniem standardów ISSAI. Na 
prośbę gospodarzy prezes Najwyższej Izby 
Kontroli Krzysztof Kwiatkowski otwo-
rzył seminarium poświęcone roli NOK we 
wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju 
ONZ, którego moderatorem był w dalszej 
części przedstawiciel NIK. 

Reprezentanci Izby zorganizowali warsz-
taty poświęcone etyce w kontroli państwo-
wej, w czasie których poprowadzono dys-
kusję o szkoleniach temu poświęconych 
w NOK. 

NIK zaprezentowała w Stambule osią-
gnięcia Grupy Roboczej EUROSAI ds. IT, 
której przewodniczy od 3 lat, w tym pro-
jekt CUBE. Na specjalnym warsztacie 
przedstawiciele NIK podzielili się do-
świadczeniami z wdrażania innowacyj-
nych technologii w audycie.

Kongres zatwierdził też nowy Plan 
Strategiczny na lata 2017–2023 oraz za-
łożenia organizacyjne związane z jego reali-
zacją. Ideę planu strategicznego organizacja 
zawdzięcza polskiemu organowi kontrol-
nemu, ponieważ podczas przewodnictwa 
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NIK w EUROSAI w latach 2008–2011 
opracowano pierwszy taki dokument. 
NIK w dalszym ciągu aktywnie angażuje 
się w realizację kolejnego planu. Dyskusja 
na ten temat była kontynuowana na 48. 
posiedzeniu Zarządu, zorganizowanym 
tuż po zakończeniu Kongresu, na któ-
rym podzielono zadania między człon-
ków Zarządu. I tak:
1. Całościowe zarządzanie organizacją 
przypadło NOK Turcji, przewodniczą-
cemu Zarządu. 
2. Realizacją 1. celu Planu Strategicznego 
„Współpraca zawodowa” zajmie się NOK 
Czech, wraz z NOK Niemiec, niebędącym 
członkiem Zarządu. 
3. Realizacja 2. celu Planu Strategicznego 
„Rozwój potencjału instytucjonalnego” 
należy do NIK oraz NOK Szwecji, nie-
będącego członkiem Zarządu. 
4. Komunikacja stanie się domeną NOK 
Łotwy. 
5. Współpracą z innymi partnerami zajmie 
się NOK Holandii. 

6. Współpraca z pozostałymi organizacjami 
regionalnymi INTOSAI przypadła NOK 
Hiszpanii i Sekretariatowi. 
7. Na nowych wyzwaniach i perspekty-
wach skupi się NOK Finlandii. 

Jednocześnie uzgodniono, że na pozio-
mie roboczym realizacja Planu będzie ko-
ordynowana przez Zespół Koordynacyjny, 
którego członkami zostały: NOK Turcji, 
NOK Czech, NIK oraz Sekretariat, jako 
obserwator. 

Na Kongresie wybrano nowy Zarząd, 
składający się z ośmiu członków; przewod-
niczącym został szef tureckiego NOK Seyit 
Ahmet Bas, a wiceprzewodniczącym pre-
zes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który 
zaproponował organizację kolejnego po-
siedzenia Zarządu w Gdańsku. 

AGNIESZKA MORAWSKA
Wydział Spraw Międzynarodowych,
Departament Strategii NIK
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Parlament Europejski (PE) przeprowadza kontrole wykonania budżetu 
Unii Europejskiej przez Komisję Europejską. W ramach tej działalności 
w kwietniu 2017 r. delegacja Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu 
dokonała inspekcji wybranych projektów unijnych w Polsce. W związ-
ku z tym, że NIK regularnie przeprowadza kontrole w tej dziedzinie, 
delegacja PE spotkała się z kierownictwem Izby, aby skorzystać z wie-
dzy NIK o wykorzystywaniu środków UE.

Parlament Europejski ocenia 
realizację projektów unijnych w Polsce

Dyskusja w Najwyższej Izbie Kontroli

JACEK MAZUR

Kontrola wykonania budżetu UE
Na podstawie art. 317 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej1, Komisja 
Europejska wykonuje budżet w współ-
pracy z państwami członkowskimi, na 
podstawie przepisów prawa i w grani-
cach przyznanych środków, zgodnie 
z zasadą należytego zarządzania finansa-
mi. Wykonanie budżetu podlega ocenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady: wedle 
art. 318 Traktatu, Komisja Europejska co-
rocznie przedkłada rozliczenie wykonania 

1 DzUrzUE C 83 z 30.3.2010.
2 Zob. np. decyzję Parlamentu Europejskiego (UE, EURATOM) 2016/1460 z 28.4.2016 w sprawie absoluto-

rium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014, sekcja III – Komisja; DzUrzUE 
L 246 z 14.9.2016.

budżetu za rok poprzedni, bilans przed-
stawiający aktywa i pasywa oraz sprawoz-
danie z wyników uzyskanych w trakcie 
realizacji budżetu. Dokumenty te, wraz ze 
sprawozdaniami z kontroli przedłożonymi 
przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 
(zwłaszcza sprawozdaniem rocznym), są 
rozpatrywane przez Radę i Parlament 
Europejski, w wyniku czego Parlament 
– na wniosek Rady – rozstrzyga w kwestii 
udzielenia Komisji absolutorium.

W praktyce, wraz z decyzjami w spra-
wie absolutorium, które dotyczą po-
szczególnych części budżetu2, Parlament 
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Europejski przyjmuje szczegółowe uchwały 
(rezolucje),3 zawierające dodatkowe uwagi 
i zalecenia, które uznaje za integralną część 
decyzji w sprawie absolutorium4. Uchwały 
te nie są prawnie obowiązujące i mają cha-
rakter politycznego apelu. W rzeczywi-
stości mają one duże znaczenie dla zarzą-
dzania finansowego UE, bowiem zgod-
nie z art. 319 ust. 3 Traktatu, „Komisja 
podejmuje wszelkie działania w celu 
uwzględnienia uwag towarzyszących 

3 Regulamin Parlamentu Europejskiego (wersja tymczasowa styczeń 2017 r.); Załącznik V. Uprawnienia sta-
łych komisji parlamentarnych, pkt V Komisja Kontroli Budżetowej; http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20170116+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL

4 Zob. np. rezolucję Parlamentu Europejskiego (UE, EURATOM) 2016/1461 z 28.4.2016 zawierającą uwagi 
stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europej-
skiej za rok budżetowy 2014, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze (która zawiera 606 punktów na 
85 stronach Dziennika Urzędowego) i rezolucję Parlamentu Europejskiego (UE, EURATOM) 2016/1462 
z 28.4.2016 w sprawie sprawozdań specjalnych Trybunału Obrachunkowego w kontekście absolutorium 
dla Komisji za rok budżetowy 2014 (dalsze 292 punkty na 29 stronach Dziennika Urzędowego); zwykle każ-
dy z tych punktów zawiera ocenę, wniosek lub postulat; DzUrzUE L 246 z 14.9.2016. Warto dostrzec, że 
owe rezolucje mają coraz większy zakres i szczegółowość (np. rezolucja z 1999 r. liczyła 5 stron, z 2000 r. 
– 6, z 2001 r. – 18, z 2002 r. – 20, z 2003 r. – 18, z 2004 r. – 40 stron druku Dziennika Urzędowego UE).

5 Na temat wcześniejszej praktyki zob. J. Mazur, L. Marcinkowski: Kierunki�możliwych�zmian�w�systemie�kon-
troli�środków�Unii�Europejskiej, „Kontrola Państwowa” nr 4/2005.

decyzjom o absolutorium i innych uwag 
Parlamentu Europejskiego dotyczących 
wykonywania wydatków, jak również ko-
mentarzy towarzyszących zaleceniom od-
noszącym się do absolutorium przyjętym 
przez Radę”. Oznacza to, że owe uchwa-
ły są ogólnie (kierunkowo) wiążące dla 
Komisji Europejskiej5. 

Parlament Europejski przyjmuje decy-
zje w sprawie wykonania budżetu UE na 
podstawie projektów przedłożonych przez 

Zakres działania Komisji Kontroli Budżetowej obejmuje zwłaszcza:
•  kontrolę wykonania budżetu UE i Europejskiego Funduszu Rozwoju, w tym 

kwestię absolutorium oraz kontrolę rozliczeń i bilansów UE, jej instytucji i in-
nych finansowanych przez nią organów, agencji i przedsięwzięć wspólnych UE;

•  kontrolę realizacji uchwał (rezolucji) PE w sprawach absolutorium;
•  kontrolę działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego;
•  monitorowanie efektywności wdrażania polityk UE z punktu widzenia kosztów;
•  badanie nadużyć i nieprawidłowości w wykonywaniu budżetu UE, działań 

w zakresie prewencji i ścigania oraz związanej z tym działalności Europej-
skiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Prokuratora 
Europejskiego;

•  relacje z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym (ETO), sprawy mianowa-
nia jego członków i ocenę sprawozdań ETO3.



138 KONTROLA PAŃSTWOWA

współpraca międzynarodowa   Jacek Mazur

Komisję Kontroli Budżetowej, która jest 
jedną z 20 komisji stałych.

Komisja Kontroli Budżetowej opracowu-
je swoje stanowisko na podstawie analizy 
i oceny sprawozdań i innych dokumentów 
przekazanych przez Komisję Europejską, 
Europejski Trybunał Obrachunkowy i inne 
organy UE po wysłuchaniu przedstawicieli 
tych organów i innych uczestników posie-
dzeń Komisji; korzysta też z ekspertyz pi-
semnych i ustnych. Dodatkowym źródłem 
informacji są wizyty studyjne członków 
Komisji do miejsc, w których zostały lub 
są realizowane projekty przy wykorzysta-
niu znacznych środków UE6. Są to krótkie, 
a zarazem bardzo intensywne wyjazdy.

Wizyta w Polsce
Delegacja Komisji Kontroli Budżetowej 
Parlamentu Europejskiego 18-20 kwietnia 
2017 r. odwiedziła Polskę7. W uzasadnieniu 
podano, że „Komisja (...) dokonuje hory-
zontalnego przeglądu wszystkich polityk 
unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem 
polityki regionalnej, której Polska jest jed-
nym z największych beneficjentów zarów-
no w perspektywie budżetowej 2007–2013 
jak i 2014–2020”8. W ramach wizyty do-
konano przeglądu blisko 20 projektów 
we Wrocławiu, Wieluniu, Bełchatowie, 
Strykowie, Warce i Warszawie, a podróżu-
jąc autobusem z Wrocławia do Warszawy 
dodatkowo monitorowano inwestycje 

6 Na przykład w 2016 r. były wizyty na Ukrainie, we Włoszech, w Libanie i Jordanii oraz w Turcji.
7 Pierwsza wizyta studyjna Komisji Kontroli Budżetowej w Polsce odbyła się w 2007 r.; zob. Fact-finding� 

delegation�of�the�Budgetary�Control�Committee�to�Poland�30�September�-�3�October�2007; http://www.
europarl.europa.eu/document/activities/cont/200907/20090727ATT59110/20090727ATT59110EN.pdf

8 Komisja�Kontroli�Budżetowej�PE�bada�wykorzystanie�unijnych�funduszy�w�Polsce; Komunikat na stronie 
biura informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, http://www.europarl.europa.eu/poland/pl/ 
strona_glowna/aktualnosci/news/2017/2017_04/wizyta_kontrola_budzetowa.html.

drogowe. Wybrane programy stanowiły 
próbę z obszaru trzech województw: dol-
nośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego 
(patrz tekst w ramce, s. 139).

W wizycie uczestniczyli posłowie do 
Parlamentu Europejskiego:
1. Inge Graessle, przewodnicząca delegacji 
(Europejska Partia Ludowa, Niemcy, po-
słanka do PE od 2004 r., od 2014 r. prze-
wodnicząca Komisji Kontroli Budżetowej).
2. Derek Vaughan (Grupa Postępowego 
Sojuszu Socjalistów i Demokratów, Wielka 
Brytania, poseł do PE od 2009 r., wiceprze-
wodniczący Komisji Kontroli Budżetowej).
3. Julia Pitera (Europejska Partia Ludowa, 
Polska, poseł do PE od 2014 r.).

Delegacji towarzyszyli, m.in.: czło-
nek ETO Phil Wynn Owen, pracownicy 
Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Komisji 
Europejskiej, doradcy grup politycznych 
w PE, pracownicy sekretariatu Komisji 
Kontroli Budżetowej, tłumacze.

Główną część wizyty stanowiło zwie-
dzanie inwestycji i  innych obiektów 
wybudowanych lub modernizowanych 
przy udziale środków UE oraz spotka-
nia w organach samorządu terytorial-
nego i przedsiębiorstwach, które są ich 
beneficjentami. Ponadto odbyły się spo-
tkania w Sejmie (z posłami z Komisji ds. 
Unii Europejskiej i Komisji Finansów 
Publicznych), Ministerstwie Rozwoju 
oraz NIK.
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Spotkanie w NIK9

Najwyższa Izba Kontroli regularnie prze-
prowadza kontrole wykorzystania środków 
UE w Polsce, w związku z czym Komisja 
Kontroli Budżetowej zwróciła się do 
Prezesa NIK o spotkanie i informacje na 
temat ich wyników w tej dziedzinie.

W imieniu Prezesa NIK głos zabrał wice-
prezes Wojciech Kutyła, który podkreślił, 
że Izba przywiązuje znaczną wagę do pro-
blematyki wydatkowania funduszy UE. 
Kontrole NIK są podejmowane niezależnie 
od wymaganych prawem obligatoryjnych 
kontroli prowadzonych przez instytucje 
zarządzające, pośredniczące, certyfikującą 
i audytową w ramach systemu zarządzania 
i kontroli programów operacyjnych. NIK 

9 Tamże.

jest niezależnym zewnętrznym audytorem, 
zatem jej kontrole mają charakter fakul-
tatywny i nie zastępują obligatoryjnych 
kontroli podejmowanych przez właściwe 
instytucje. 

Co roku NIK przeprowadza 5 lub więcej 
kontroli ukierunkowanych bezpośrednio 
na zarządzanie i wydawanie środków Unii 
Europejskiej.

NIK podejmuje badania prawidłowości 
wykorzystania funduszy z budżetu UE 
w ramach:

 • kontroli funkcjonowania wybranych ele-
mentów systemu zarządzania i kontroli 
programów operacyjnych,

 • kontroli realizacji projektów przez be-
neficjentów,

Projekty poddane przeglądowi
•  Modernizacja lotniska we Wrocławiu (399 mln zł)
•  Wrocławski Węzeł Wodny (1064 mln zł)
•  Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów, Wrocławskie Centrum  

Badań (EIT+) (605 mln zł)
•  Restauracja i rekonstrukcja centrum duszpasterskiego Archidiecezji Wrocław-

skiej (20 mln zł)
•  Budowa A8 i S8 (Wrocław-Syców) (1115 mln zł)
•  Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych 

środków transportu w Wieluniu (22 mln zł)
•  Budowa instalacji odsiarczania spalin w Bełchatowie (413 mln zł)
•  Budowa A1 Toruń-Stryków (5560 mln zł)
•  Budowa A2 obwodnica Mińska Mazowieckiego (176 mln zł)
•  Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Radom (242 mln zł)
•  Modernizacja filtrów warszawskich (1814 mln zł)
•  Centrum Nauki Kopernik (365 mln zł)9
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 • kontroli wykonania zadań, które są częś-
ciowo finansowane ze środków z budże-
tu UE,

 • kontroli horyzontalnych, dotyczących 
wybranych problemów związanych z wy-
korzystaniem funduszy UE, jak np. kontro-
la upraszczania zasad wdrażania funduszy 
strukturalnych,

 • corocznej kontroli wykonania budżetu 
państwa w zakresie losowo wybranych 
wydatków; NIK w analizie wykonania 
budżetu państwa przedstawia stan wy-
korzystania środków z budżetu UE.

Kontrole NIK obejmują zarówno fundu-
sze Polityki Spójności, jak i wydatki w ra-
mach Wspólnej Polityki Rolnej. W latach 
2010–2016 NIK zrealizowała kilkadzie-
siąt kontroli dotyczących wykorzystania 
funduszy UE (Izba przekazała delegacji 
listę wybranych kontroli).

Następnie W. Kutyła przedstawił wyniki 
kilku kontroli wraz z przykładami ujaw-
nionych nieprawidłowości. Stwierdzone 
przez NIK uchybienia w wyborze, realizacji 
i rozliczaniu projektów oraz w zarządzaniu 
i kontroli programami na lata 2007–2013 
były nieliczne. Dotyczyły one głównie:

 • dokonywania niektórych wydatków nie-
zgodnie z przeznaczeniem i z zasadami 
kwalifikowalności do refundacji, w tym 
naruszenia zasad udzielania zamówień 
publicznych; 

 • nieterminowej lub niepełnej realizacji 
projektów, zaniedbań przy odbiorze wy-
konanych robót oraz zaniedbań w egze-
kwowaniu gwarancji od wykonawców; 

 • nieosiągnięcia lub nieutrzymania zakła-
danych rezultatów; 

 • niewystarczającego nadzoru w trakcie 
realizacji projektów oraz w okresie trwa-
łości projektu. 

Według NIK, nieprawidłowości te do-
tyczyły jednostkowych sytuacji, na przy-
kład w 2016 r. NIK stwierdziła niepra-
widłowości na szkodę lub potencjalną 
szkodę budżetu UE w 12 jednostkach, 
zaś w 2015 r. – w 9.

W dyskusji udział wzięli: Inge Graessle,  
Julia Pitera, Derek Vaughan, Phil Wynn  
Owen, członek ETO Janusz Wojciechowski,  
Augustyn Kubik (członek ETO w  la-
tach 2010–2016), Jolanta Stawska (dyr. 
Delegatury NIK w Krakowie). Goście py-
tali głównie o działalność Izby: jakie są ro-
dzaje kontroli? jakie są następstwa kontroli 
(czy działalność NIK jest skuteczna)? Jak 
wybiera się tematy kontroli? Czy NIK może 
współpracować z ETO w ramach koncepcji 
kontroli jednorazowej (Single Audit)? Czy 
NIK kontrolowała inwestycje (projekty), 
które odwiedziła delegacja, a jeśli tak, to 
jakie były ich wyniki?

Wojciech Kutyła powiedział m.in., że 
środki unijne są uznane przez polskie 
ustawodawstwo za publiczne, zatem ich 
wydatkowanie podlega kontroli NIK na 
tych samych zasadach, jak środków kra-
jowych. Wyniki kontroli są przedstawia-
ne m.in. komisjom sejmowym, które roz-
strzygają o sposobie ich wykorzystania. 
W wypadku wykrycia nieprawidłowości 
w wykorzystaniu funduszy UE, NIK kieru-
je powiadomienie do instytucji odpowie-
dzialnej za rozliczenie projektu. W razie 
podejrzenia popełnienia przestępstwa, 
Izba kieruje zawiadomienie do prokuratu-
ry. Finansowy wymiar ujawnionych przez 
NIK nieprawidłowości w wydatkowaniu 
funduszy UE w zakresie nieprawidłowości 
na szkodę lub potencjalną szkodę budżetu 
UE wyniósł w okresie 2010–2016 łącznie 
152,3 mln zł.
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NIK szeroko współdziała z ETO w prze-
prowadzaniu kontroli. Kontrolerzy NIK 
z reguły uczestniczą (asystują) w kontro-
lach Trybunału w Polsce, ponadto Izba 
przeprowadziła ostatnio dwie kontro-
le w ścisłej współpracy z kontrolerami 
ETO. Są to działania wymagajace dodat-
kowego wysiłku i szczególnie wykwalifi-
kowanych kadr, dlatego organy kontro-
li innych państw podejmują je rzadko. 
Janusz Wojciechowski dodał, że kontro-
lerzy NIK są do tej współpracy dosko-
nale przygotowani i że Izba występuje 
z wieloma inicjatywami.

Wojciech Kutyła obiecał przekazać in-
formację o przeprowadzonych przez NIK 
kontrolach realizacji inwestycji wizytowa-
nych przez delegację.

Podczas konferencji prasowej podsumo-
wującej wizytę przewodnicząca Komisji 

10 Komisja�Kontroli�Budżetowej�Parlamentu�Europejskiego�skontrolowała�polskie�projekty�dofinansowane�z�UE; 
Komunikat na stronie Ministerstwa Rozwoju; https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/ 
komisja-kontroli-budzetowej-parlamentu-europejskiego-skontrolowala-polskie-projekty-dofinansowane-z-ue/.

Kontroli Budżetowej Inge Graessle stwier-
dziła, że delegacja „nie dopatrzyła się więk-
szych problemów w wykorzystaniu fun-
duszy unijnych w Polsce. Zaleca jednak 
koncentrację na inwestycjach, które mogą 
same się utrzymać”. Podkreśliła równo-
cześnie, że inne kraje UE, np. Bułgaria, 
Chorwacja, Rumunia i Słowenia mają wię-
cej problemów z zarządzaniem fundusza-
mi unijnymi.

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński 
skomentował: „W dużej mierze od wyni-
ków Polski będzie zależeć przyszłość poli-
tyki spójności. Kładziemy nacisk na mie-
rzalne efekty i chcemy je pokazać w całej 
Unii Europejskiej”10.

dr JACEK MAZUR
radca prezesa NIK
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Usprawnianie pracy 
Komitetu Kontaktowego

Zebranie łączników NOK Unii Europejskiej

W ramach przygotowań do zebrania Komitetu Kontaktowego (KK)1, 
które odbędzie się jesienią 2017 r., łącznicy najwyższych organów kon-
troli (NOK) Unii Europejskiej zebrali się 16-17 maja 2017 r. w Sztok-
holmie. Rozpatrzyli ponad 20 zagadnień, w tym sposoby usprawniania 
pracy Komitetu Kontaktowego (KK), koncepcję najbliższego zebrania 
KK i rezultaty działalności grup roboczych2.

JACEK MAZUR

Poprawa ram współpracy12

W ostatnich kilku latach na zebraniach 
łączników i w ramach grupy zadaniowej 
specjalnie powołanej do tego celu dyskuto-
wano nad sposobami wzmocnienia współ-
działania i jak lepiej organizować prace 
Komitetu Kontaktowego. Efektem było 

1 W ramach Unii Europejskiej funkcjonuje Komitet Kontaktowy prezesów NOK państw członkowskich i ETO, 
którego celem jest ułatwienie im współdziałania, wymiany wiedzy i doświadczeń w sprawach kontroli środ-
ków unijnych oraz innych kwestii związanych z UE. Działalność Komitetu jest wspomagana przez stałych 
przedstawicieli (tzw. łączników) oraz przez grupy robocze złożone z ekspertów reprezentujących zaintere-
sowane organy kontroli. O poprzednich zebraniach łączników zob. artykuły E. Miękiny: „Kontrola Państwo-
wa” nr 2/2015, nr 3/2014, nr 4/2013, nr 3/2012, nr 1 i 3/2011 oraz J. Mazura: „Kontrola Państwowa” 
nr 2/2016, nr 4/2008, nr 3/2006, nr 3/2005. Zob. też stronę Komitetu <http://www.eca.europa.eu/sites/
cc/pl/Pages/ccdefault.aspx>.

2 W zebraniu uczestniczyli łącznicy NOK państw członkowskich UE i Europejskiego Trybunału Obrachunko-
wego (ETO) oraz – w charakterze obserwatorów – NOK krajów kandydujących do UE (Albanii, Czarnogóry, 
Macedonii, Serbii, Turcji) i potencjalnie kandydujących (Bośni i Hercegowiny, Kosowa), a także przedstawi-
ciele SIGMA. Najwyższą Izbę Kontroli reprezentował dr Jacek Mazur – radca prezesa NIK i łącznik NIK.

sprawozdanie łączników z kwietnia 2016 r., 
postulujące m.in.:

 • uproszczenie procedur przez zmianę 
trybu podejmowania decyzji i ogranicze-
nie liczby uchwał KK przy powierzeniu 
łącznikom rozpatrywania sprawozdań grup 
roboczych i innych kwestii administracyj-
nych, jak też ułatwienie podejmowania 
nowych działań;
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 • zwiększenie wartości zebrań KK dla 
szefów NOK przez lepsze przygotowa-
nie ich obrad, przeznaczanie więcej czasu 
na zagadnienia merytoryczne, zwłaszcza 
takie, które wymagają zajęcia stanowiska 
oraz ułatwianie bezpośrednich kontaktów 
między prezesami;

 • szersze informowanie o działalności KK 
w ramach NOK UE, a także na forum in-
stytucji UE oraz europejskiej opinii pu-
blicznej3.

KK zaaprobował zalecenia na zebraniu 
w październiku 2016 r.; w maju 2017 r., 
w Sztokholmie, łącznicy rozpatrywali 
sposoby ich realizacji. Oto ważniejsze 
propozycje: 

 • proces wyboru głównego tematu zebra-
nia KK powinien zaczynać się na począt-
ku roku poprzedzającego (tj. około pół-
tora roku przed zebraniem); umożliwi to 
szersze konsultowanie tematu i pozwoli 
NOK lepiej przygotować się do dyskusji 
(nie ogranicza to rozpatrywania przez KK 
innych spraw, również takich, które poja-
wią się w ostatnim momencie);

 • wiosenne zebranie łączników powinno 
być tak zorganizowane, aby umożliwić jak 
najlepsze przygotowanie treści i przebiegu 
zebrania KK; w szczególności, podobnie 
jak w innych podobnych gremiach, łącz-
nicy powinni uzgodnić podział zagadnień, 
które mają być przedmiotem zebrania KK 
– na kwestie „do dyskusji i rozstrzygnię-
cia” oraz „do wiadomości” – w celu ogra-
niczenia rozpatrywania spraw uprzednio 
uzgodnionych;

3 Report�of�the�Task�Force�for�Assessing�the�Contact�Committee�co-operation�framework, March 2016.
4 „Troika” – nieformalne gremium wspomagające przewodniczącego KK, złożone z przedstawicieli NOK, który 

był gospodarzem poprzedniego zebrania i NOK, który będzie organizować kolejne zebranie KK.

 • obok podstawowego zebrania (wiosną 
każdego roku), łącznicy będą mieć krótkie 
spotkanie po zakończeniu obrad KK; uła-
twi to określenie sposobu realizacji zadań; 

 • łącznicy NOK „troiki”4, poza spotka-
niem w styczniu-lutym, będą spotykać się 
na miesiąc przed zebraniem KK z udzia-
łem przedstawicieli NOK szczególnie za-
angażowanych w przygotowanie danego 
zebrania KK; 

 • poczynając od 2019 r. wiosenne zebra-
nie łączników będzie organizowane przez 
NOK państwa, które sprawuje prezydencję 
w Radzie w pierwszym półroczu tego roku 
(2019 r. – Rumunia, 2020 r. – Chorwacja, 
2021 r. – Portugalia itd.);

 • każdy NOK Unii będzie mógł inicjować 
nowe działanie KK, zapraszając inne NOK 
(np. współpracę w zakresie kontroli), z tym 
że jeśli wynikające stąd rezultaty czy wnio-
ski mają być traktowane jako stanowisko 
KK – muszą być przez niego aprobowane; 

 • należy uprościć tryb przedkładania spra-
wozdań z działań realizowanych w ramach 
KK, zarazem zwiększając rangę konsulto-
wania sprawozdań z wszystkimi NOK UE.

Przygotowania do zebrania KK
Przedstawiciele ETO zaprezentowa-
li koncepcję tegorocznego zebrania KK 
(Luksemburg, 12-13 października 2017 r.). 
Pierwszą częścią będzie seminarium na 
temat roli NOK w przywracaniu zaufa-
nia obywateli. Wskazano, że jednym z wy-
zwań, przed jakimi stoi UE, jest utra-
ta zaufania wobec instytucji unijnych 
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i krajowych. Sprawozdania z kontroli mogą 
wspierać obywateli UE i inne zaintereso-
wane podmioty w podejmowaniu decyzji, 
jak daleko mogą ufać tym instytucjom. 
Podczas seminarium przewiduje się trzy 
sesje, omawiające: 

 • obecny stan Unii Europejskiej i przyczy-
ny, dla których wydaje się, że obywatele 
UE utracili lub zmniejszyli zaufanie do 
instytucji unijnych i krajowych; 

 • rolę NOK w systemach demokratycz-
nych oraz ich udział w budowie zaufania;

 • działania, jakie KK i poszczególne NOK 
mogą podjąć, aby pomóc przywrócić za-
ufanie do instytucji unijnych i krajowych; 
może to obejmować np. nowe formy pre-
zentacji wyników kontroli i sposoby komu-
nikowania się NOK z organami publicz-
nymi i obywatelami. 

Aby ułatwić dyskusję na seminarium 
na temat prezentacji wyników kontroli, 
łącznicy poparli propozycję ETO sporzą-
dzenia syntezy wyników kontroli NOK 
UE w określonej dziedzinie; w toku wcze-
śniejszych konsultacji wybrano temat za-
trudnienia i integracji młodzieży na rynku 
pracy (w ostatnich trzech latach 18 NOK 
UE przeprowadziło 33 kontrole w tym ob-
szarze5). Obok najbardziej istotnych usta-
leń kontroli, podstawą opracowania będą 
publicznie dostępne dane (np. Eurostatu, 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy6, Dyrekcji Ge-
neralnej ds. Zatrudnienia, krajowych 

5 W tym pięć kontroli NIK: Dotacje�z�Funduszu�Pracy�na�podjęcie�działalności�gospodarczej�w�Polsce�Wschod-
niej (Del. Lublin); Skuteczność�wybranych�form�aktywnego�przeciwdziałania�bezrobociu�w�niektórych�wo-
jewództwach (Del. Rzeszów); Kształcenie�na�kierunkach�zamawianych (Dep. Nauki, Oświaty i Dziedzictwa 
Narodowego); Praktyki�i�staże�w�urzędach�administracji�publicznej (Del. Kielce); Wydatkowanie�środków�
z�funduszy�strukturalnych�na�zwiększenie�zatrudnienia (Dep. Administracji Publicznej).

6 Eurofund.

ministerstw pracy/młodzieży/edukacji). 
Stworzy to nowy rodzaj produktu KK, 
co – być może – zwróci uwagę obywateli, 
organizacji międzyrządowych, ekspertów 
i innych instytucji na działalność NOK.

W programie zebrania KK będą też sesje 
poświęcone omówieniu wybranych działań 
grup roboczych Komitetu (po raz pierwszy 
z podziałem na punkty „do wiadomości” 
(które zostaną krótko zreferowane przez 
przewodniczącego zebrania) oraz „do dys-
kusji i rozstrzygnięcia”. 

Ponadto, z inicjatywy prezesa NOK 
Słowenii, odbędzie się nieformalne spo-
tkanie samych prezesów najwyższych 
organów kontroli, którym wyjątkowo 
mogą towarzyszyć inni członkowie dele-
gacji w roli tłumaczy. Ma to ułatwić roz-
patrzenie tematów, które budzą zaintere-
sowanie wielu NOK i mogą być wspólnie 
realizowane. 

Prace grup roboczych KK
Łącznicy rozpatrzyli sprawozdania grup 
roboczych. Oto najważniejsze informacje:

 • Sieć współpracy ds. kontroli polityki 
fiskalnej prowadzi kontrolę równoległą 
dotyczącą ryzyka, które może wpływać na 
równowagę finansów publicznych. Łączni-
cy otrzymali projekt sprawozdania, które 
przedstawia reakcję rządów Finlandii, Ho-
landii, Łotwy, Portugalii i Słowacji (NOK 
tych krajów uczestniczyły w kontroli) 
na zalecenia Unii Europejskiej, OECD 



Nr 3/maj-czerwiec/2017 145 

Usprawnianie pracy KK   współpraca międzynarodowa

i Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego, zastosowane procedury, a częściowo 
także skuteczność działań rządów w tych 
sprawach. Sprawozdanie zostanie przed-
łożone KK. 

 • Grupa robocza ds. funduszy struktural-
nych prowadzi kontrolę koordynowaną do-
tyczącą  realizacji strategii „Europa 2000” 
w obszarze edukacji i (lub) zatrudnienia. 
W kontroli bierze udział 11 NOK (w tym 
Najwyższa Izba Kontroli), a jej zakres obej-
muje około 32% środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego i około 2% Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Wyniki kontroli będą przedmiotem dys-
kusji na zebraniu grupy, po czym zostanie 
sporządzone sprawozdanie dla KK.
Reprezentant NOK Niemiec zapowiedział 
rezygnację z kierowania grupą po 17 latach 
sprawowania tej funkcji. Kontynuacja prac 
grupy zależy więc od zgłoszenia się NOK 
chętnego do objęcia przewodnictwa.

 • Grupa zadaniowa ds. unii bankowej 
prowadzi kontrolę równoległą nadzo-
ru bankowego UE (z udziałem 5 NOK) 
oraz bada uprawnienia NOK UE do kon-
trolowania tego nadzoru. Sprawozdanie 
z kontroli zostanie opracowane do końca 
tego roku.

 • W ramach grupy roboczej ds. VAT  
NOK Czech i Niemiec prowadzą kontrolę 
równoległą sprzedaży produktów i usług 
przez systemy elektroniczne (e-handel).

 • Grupa zadaniowa ds. europejskich stan-
dardów rachunkowości sektora publicz-
nego (EPSAS) zebrała informacje o sys-
temach rachunkowości w państwach 
członkowskich i – po dyskusji na spotkaniu 
w końcu czerwca 2017 r. – opracuje pro-
jekt stanowiska, które zostałoby rozpatrzo-
ne na zebraniu KK w celu ewentualnego 

przekazania Komisji Europejskiej, która 
przygotowuje projekty aktów prawnych 
w tym obszarze.

Inne tematy
Łącznik NIK poinformował o działa-
niach dla zbadania możliwości wyraże-
nia przez KK poparcia dla NOK Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainy. Na wniosek Prezesa 
NIK, zgodnie z decyzją podjętą na zebraniu 
KK w czerwcu 2015 r. w Rydze, przepro-
wadzono w tej sprawie prace przygoto-
wawcze, m.in. analizę prawną umów UE 
o stowarzyszeniu z ww. krajami, konsulta-
cje z Dyrekcją Generalną ds. Rozszerzenia 
Komisji Europejskiej, rozmowy z Siecią 
NOK krajów kandydujących i potencjalnie 
kandydujących do UE. Od NOK Gruzji, 
Mołdawii i Ukrainy otrzymano informacje 
o ich potrzebach oraz uzyskanej już pomo-
cy międzynarodowej. Przede wszystkim 
jednak przeprowadzono, podczas wielu 
spotkań i korespondencyjnie, konsultacje 
z NOK Unii. Rezultaty zostały zaprezento-
wane przez NIK na poprzednim zebraniu 
łączników w kwietniu 2016 r. – z wnio-
skiem, aby KK wyraził poparcie dla działań 
na rzecz wzmocnienia tych trzech NOK. 
Podczas długiej i żywej dyskusji zgłoszono 
wiele konstruktywnych sugestii, jednak 
wniosek nie został przyjęty. W kolejnych 
miesiącach Prezes NIK kontynuował kon-
sultacje, które wykazały brak możliwo-
ści uzyskania konsensusu. Należy zatem 
uznać, że łącznicy wykonali powierzone 
im zadanie. NIK, ze swojej strony, będzie 
kontynuować bliską współpracę z NOK 
Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, aby pomóc 
w przekształceniu ich w nowoczesne or-
gany kontroli, działające zgodnie z mię-
dzynarodowymi standardami.
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Łącznik NOK Holandii przedstawił 
wyniki ankiety w sprawie dostępu NOK 
do danych osobowych w związku z wej-
ściem w życie w maju 2018 r. aktów prawa 
unijnego, które ograniczą możliwość prze-
twarzania tych danych7. O obecnych zasa-
dach dostępu poinformowało 21 NOK Unii 
i 4 NOK krajów kandydujących. Większość 
– 20 na 25 – uważa, że ich ogólne upraw-
nienia są wystarczające również w razie 
konieczności wykorzystania danych oso-
bowych, przy czym tylko w Polsce i we 
Włoszech prawo dostępu zostało wyraź-
nie określone w ustawach o najwyższych 
organach kontroli, zaś w Austrii jest ono 
zawarte w ustawie o ochronie danych oso-
bowych. W pozostałych krajach brak tak 
wyraźnych postanowień może w przyszło-
ści powodować trudności. W dyskusji pod-
kreślono, że dostęp do danych osobowych 
i możliwość ich przetwarzania są istotne 
dla funkcjonowania NOK. Z zainteresowa-
niem przyjęto informacje o dyskusji w tej 
sprawie w Polsce w ostatnich latach, jak 
też o przyjętych rozwiązaniach: obecnie 
art. 29 pkt 2 litera i) ustawy o NIK upo-
ważnia Izbę do „przetwarzania danych 
osobowych, z wyjątkiem danych ujaw-
niających poglądy polityczne, przekona-
nia religijne lub filozoficzne, jak również 
danych o kodzie genetycznym, nałogach 
lub życiu seksualnym”. Oznacza to, że NIK 

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); DzUUE L 119/1 
z 4.5.2016; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych 
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 
2008/977/WSiSW; DzUUE L 119/89 z 4.5.2016.

posiada dostęp, na przykład do informacji 
o stanie zdrowia, o skazaniach, mandatach 
karnych, danych o orzeczeniach o ukaraniu 
i o orzeczeniach wydanych w postępowa-
niu sądowym i administracyjnym. Bez tego 
rodzaju wiedzy byłoby trudno przepro-
wadzać kontrole dotyczące m.in. dostępu 
do świadczeń zdrowotnych, przestrzega-
nia praw pacjentów, wydatków na ochro-
nę zdrowia, udzielania pomocy osobom 
niepełnosprawnym, udzielania świadczeń 
z pomocy społecznej, działalności zakładów 
karnych i poprawczych, w tym np. skutecz-
ności resocjalizacji, poprawności nakłada-
nia i ściągalności mandatów, załatwiania 
spraw obywateli przez administrację rzą-
dową i samorządową.

Przedstawiciel ETO poinformował 
o zmianie trybu powiadamiania państw 
członkowskich o wstępnych ustaleniach 
kontroli Trybunału. ETO zaproponował 
NOK wybór, czy chcą zachować rolę ko-
ordynatora w korespondencji między ETO 
i krajowymi organami administracji, które 
zarządzają wykorzystaniem środków unij-
nych, czy też wolą aby korespondencja 
(m.in. informowanie o wizycie kontro-
lnej ETO, przekazywanie dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, 
przekazywanie wstępnych ustaleń kon-
troli do zaopiniowania) była prowadzona 
bezpośrednio przez ETO, zaś NOK będą 
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otrzymywać jej kopie. Większość NOK 
wybrała drugie rozwiązanie, czyli bezpo-
średnie kontakty Trybunału z krajowymi 
organami administracji. Zmiany następu-
ją stopniowo: począwszy od 2016 r. ETO 
zaczął kierować do organów administracji 
pisma ze wstępnymi ustaleniami w kon-
trolach wykonania zadań, zaś od czerwca 
2017 r. tryb ten obejmuje także kontrole 
finansowe (DAS). 

W dyskusji łącznik NIK podniósł kwe-
stię formy kontaktów: decyzja, czy dany 
NOK występuje – czy też nie – w roli 
koordynatora w korespondencji między 
ETO i krajowymi organami administracji 
oznacza określoną interpretację art. 287 

ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu UE i w 
praktyce dotyczy całego systemu admi-
nistracji publicznej w danym kraju. Czy 
dla dokumentowania tego rodzaju decyzji 
wystarczy wymiana maili między łączni-
kami ETO i NOK, czy też może powinny 
to być raczej dokumenty podpisywane 
przez szefów lub innych członków kierow-
nictwa tych instytucji? Zdaniem przed-
stawiciela ETO są to natomiast sprawy 
organizacyjne.

dr JACEK MAZUR
radca prezesa NIK
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CZŁONKOWIE KOLEGIUM NIK

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński 15 maja 2017 r. powołał na trzyletnią kadencję czte-
rech członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: ks. dr. hab. Włodzimierza Brońskiego; 
prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego; dr. hab. Jana Majchrowskiego i dr. Józefa Płoskonkę.

Ksiądz Włodzimierz Broński jest profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kie-
rownikiem Katedry Negocjacji i Mediacji w Instytucie Prawa, zastępcą dyrektora Instytutu 
Prawa KUL, członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. Profesor Bogumił 
Brzeziński kieruje Katedrą Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji 

Z życia NIK 
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Uroczystość powołania członków Kolegium NIK, od lewej: prof. Jan Majchrowski, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński,  
ks. dr hab. Włodzimierz Broński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmar-
ska, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, dr Józef Płoskonka.
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Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika i profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor 
Jan Majchrowski, obecnie wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, był pierwszym 
wojewodą lubuskim, piastował też stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Radca prezesa NIK Józef Płoskonka to doktor nauk 
fizycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; były wojewoda kielecki; ekspert w Zespole 
ds. Reformy Administracji Publicznej w Instytucie Spraw Publicznych; podsekretarz 
stanu w MSWiA. Od lat jest związany z Izbą, w Kolegium NIK od 2002 r.

Kolegium NIK uchwala roczne plany pracy Najwyższej Izby Kontroli, projekt jej statu-
tu i budżetu, zatwierdza też dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi 
z mocy prawa: analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz 
sprawozdanie z działalności NIK za kolejny rok; uchwala opinię w przedmiocie absolu-
torium dla Rady Ministrów. Kolegium podejmuje uchwały w sprawie rozpatrzenia przez 
Sejm określonych problemów związanych z funkcjonowaniem organów wykonujących 
zadania publiczne oraz wystąpień zawierających wynikające z kontroli zarzuty dotyczące 
działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami central-
nymi, określonymi instytucjami oraz Prezesa NBP. Rozpatruje też m.in. zastrzeżenia do 
wystąpień pokontrolnych, o których mowa w art. 54 ust. 3 ustawy o NIK. (red.)

POROZUMIENIE Z INSTYTUTEM AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

W roku jubileuszu 15-lecia działalności Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, 
Najwyższa Izba Kontroli podpisała z nim porozumienie dotyczące wspólnych przedsię-
wzięć. Stanowi ono niejako ukoronowanie dotychczasowej współpracy, która polegała 
przede wszystkim na kreowaniu wydarzeń edukacyjnych, takich jak: konferencja po-
święcona zastosowaniu narzędzi informatycznych w działalności kontrolnej i audytor-
skiej. Istotne jest również współdziałanie środowisk przy tłumaczeniach wytycznych 
Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI), której człon-
kiem Zarządu jest NIK (od 2010 r. Izba przewodniczy pracom podkomisji INTOSAI 
ds. kontroli wewnętrznej).

W porozumieniu strony zobowiązały się działać na rzecz poprawy funkcjonowania 
jednostek sektora finansów publicznych w Polsce. NIK oraz Instytut będą również wy-
mieniać informacje dotyczące swojej aktywności, umożliwiać kontakt z najlepszymi 
ekspertami w danych dziedzinach oraz organizować konferencje, szkolenia zawodowe 
i wydawać publikacje.

Instytut Audytorów Wewnętrznych (Institute of Internal Auditors) jest najstarszą i naj-
większą na świece organizacją zrzeszającą specjalistów z tej dziedziny. Tworzy i promuje 
standardy oraz upowszechnia dobre praktyki zawodowe. Centrala Instytutu mieści się 
w Stanach Zjednoczonych.   (red.)
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Okręgowa Izba Kontroli Państwa w  Kielcach (OIKP), jako pierwszy  
zamiejscowy organ Najwyższej Izby Kontroli Państwa, rozpoczęła dzia-
łalność 15 września 1920 r., mając do dyspozycji jedynie kilka pokoi 
w ówczesnym Hotelu Wersal w Kielcach. Pierwszym prezesem OIKP 
został Mieczysław Kotłubaj.

Okręgowa Izba Kontroli 
w Kielcach

Działalność w latach 1920–1939

Trochę historii

STEFAN JACKOWSKI

Kilka lat temu, na uroczystościach zwią-
zanych z jubileuszem Najwyższej Izby 
Kontroli, z zainteresowaniem wysłucha-
łem wypowiedzi referentów o dziejach 
i funkcjonowaniu naszej instytucji w po-
czątkach jej istnienia. Stało się to dla 
mnie impulsem do przeprowadzenia 

badań w celu dotarcia do nowych, mało 
znanych faktów z historii Izby, a przede 
wszystkim regionalnych przedstawi-
cielstw, czyli Okręgowych Izb Kontroli.

W prezentowanym artykule chciał-
bym przybliżyć działalność Okręgowej 
Izby Kontroli (OIK) w Kielcach w latach 
1920–1939. Wiadomości o kieleckiej izbie 
zdobyłem w toku prowadzonej kwerendy 
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w Archiwum Państwowym w Kielcach, 
w Muzeum Historii Kielc, a także w cza-
sie wertowania archiwalnych egzemplarzy 
lokalnych gazet i kieleckich ksiąg parafial-
nych. Nieliczne, ale ciekawe informacje 
uzyskałem także od członków rodzin tych 
osób, które kiedyś organizowały i kiero-
wały OIK w Kielcach.

Najwięcej informacji o funkcjonowa-
niu OIK uzyskałem w czasie analizo-
wania dokumentów przechowywanych 
w Archiwum Państwowym w Kielcach. 
Jednak archiwalia dotyczące działalno-
ści początkowo OIKP, a następnie OIK 
w okresie międzywojennym, to zaledwie 
ok. 0,25 mb akt i to bardzo różnych ze 
względu na rok ich wytworzenia, a także 
różnych pod względem objętości i zawar-
tości merytorycznej. 

Całość zasobu została podzielona na 30 
jednostek archiwalnych, opatrzonych sy-
gnaturami i tytułami1.

Lektura wymienionych zasobów ar-
chiwalnych, wykazała że – oprócz pla-
nów kontroli, sprawozdań kwartalnych 
i rocznych, dokumentów z jednostkowych 
kontroli, protokołów posiedzeń Kolegium 
OIK, różnych ksiąg ewidencyjnych, spisów 
i wykazów pracowników, niekompletnych 
zbiorów różnych zarządzeń i okólników 
– zachowano także wiele brudnopisów, 
odręcznych pism i zestawień wykonanych 
przez pracowników OIK w ramach pro-
wadzonej działalności biurowej. 

Dzisiaj nie uda się już chyba wyjaśnić 
dlaczego właśnie te, obecnie często już po-
żółkłe luźne kartki zapełnione odręcznym 

1 AP w Kielcach, zespół 110.
2 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 23.

pismem trafiły na półki magazynu archi-
walnego. Ale to właśnie na ich podstawie 
możemy, po latach, choćby w niewielkim 
zakresie, odtworzyć proces organizowa-
nia Izby oraz poznać sylwetki części osób, 
które się do tego przyczyniły. 

Z całą pewnością na szczególne wyróż-
nienie zasługuje Mieczysław Kotłubaj, 
pierwszy prezes OIKP. Został mianowa-
ny 12 maja 1920 r., po dwunastomiesięcz-
nym zatrudnieniu na stanowisku radcy 
w NIKP w Warszawie2. To dzięki jego 
operatywności, kompetencji i doświad-
czeniu zawodowemu kielecka izba w bar-
dzo krótkim czasie rozpoczęła normalne 
funkcjonowanie. 

Pierwsi pracownicy OIK
W początkowym okresie, to jest od czerw-
ca do sierpnia 1920 r. w OIKP zatrudnio-
nych zostało, oprócz prezesa Mieczysława 
Kotłubaja, 5 osób: wiceprezes – Henryk 
Imszennik-Kondratowicz, księgowy, dwie 
kancelistki oraz woźny, ale pod koniec roku 
zatrudnienie wynosiło już 39 osób. Na sta-
nowiskach, których nazwy brzmią dziś 
nieco archaicznie, zostali zatrudnieni: „rad-
cowie (4), starsi kontrolerowie (2), kontro-
lerowie (5), pomocnicy kontrolerów (2), 
sekretarz (1), pomocnicy sekretarza (2), 
pomocnik księgowego (1), rachmistrze (2), 
etatowe kancelistki (3), etatowi kanceli-
ści (2), nieetatowe kancelistki (7), nieeta-
towi kanceliści (1), goniec (1)”.

W Księdze Ewidencji Pracowników 
Kieleckiej Izby z 1920 r. odnotowano, 
że 18 osób miało wykształcenie średnie, 
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Zasoby archiwalne dotyczące OIK w Kielcach

 1. Przepisy biurowości 1929–1935 
 2. Zarządzenia NIK w spr. ogólnych 1934–39
 3. Protokoły posiedzeń OIK w Kielcach 1923 r.
 4. Protokoły posiedzeń Kolegium 1924 r.
 5. Protokoły posiedzeń Kolegium 1925 r.
 6.  Plany kontroli, sprawozdania kwartalne, roczne, uwagi do wykonania planu za 

okres 1931/32 – Wydz. I
 7. Sprawozdania kwartalne i roczne Wydz. II, budżet Min. Wyz. Rel. i Oś. Publ.
 8. Plan kontroli, sprawozdania okresowe, roczne /Wydz. II/ 1938/39
 9. Plan kontroli, sprawozdania okresowe, roczne /Wydz. II/ 1938/39
10. Rozchody Okręgowej Lubelskiej Izby Skarbowej 1925 r.
11. Sprawozdanie parcelacyjne OUZ w Kielcach za 1926 r.
12. Sprawozdanie budżetowe OUZ-ów w Kielcach i Lublinie za 1926/27
13.  Kontrola dochodów i wydatków Dz. ZR 4 (Drogi i Mosty) Min. Robót Publicz-

nych Dyrekcja Lubelska 
14.  Odpisy protokołów rewizyjnych nadleśnictw i tartaków, sporządzonych przez 

del. Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 1933/34
15.  Kontrola dochodów i wydatków Z Dz. U. Rocz. 1-4 budż. Min. Komunikacji  

za 1933/34 Urząd Woj. w Lublinie 
16. Kontrola wydatków, służby, zasobów, obrotów DOKP w Radomiu 1937/38
17. Księga kredytów i wydatków budżetowych za 1938/39
18. Doniesienie o nieprawidłowościach w gosp. DOKP w Radomiu za 1939 r.
19. Przepisy rachunkowo – kasowe dla władz i urzędów MSW w 1929 r.
20. Przepisy archiwalne 1929 r.
21. Projekt dokumentacji gmachu OIK w Kielcach
22. Różne personalne 1930–1933 /k.230/
23. Księga ewidencyjna pracowników Kieleckiej Izby Kontroli – 1920 r.
24. Księga ewidencyjna pracowników Kieleckiej Izby Kontroli – 1921 r.
25. Alfabetyczny spis urzędników i niższych funkcjonariuszy OIK 1921 r.
26. Wykaz zaliczeń służby i czasu pracy 1920–1934
27. Akta personalne Jerzego Sawickiego 1924–1938
28. Referencje naczelnika wydziału 1925 r.
29. Sprawy osobowe pracowników, protokoły, 1922–1927
30. Okólniki i zarządzenia 1922–1926
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6 uniwersyteckie, 3 wyższe, 4 niższe, 
a dwie „domowe”, (przy 6 nazwiskach nie 
zamieszczono informacji o wykształceniu). 
Z zapisów w rubryce „Stan rodzinny” do-
wiadujemy się, że 11 pracowników miało 
rodzinę małą, 7 średnią, 3 dużą, a 17 osób 
było samotnych3.

Kolejna Księga Ewidencji pracowników 
OIK z 1921 r. zawiera już znacznie wię-
cej informacji, a w tym m. innymi: datę 
urodzenia, stopień służbowy, wymiar do-
datku za lata studiów, datę ślubu, datę 
urodzenia dziecka, zaliczone lata służby 
(dawnej i polskiej), przebieg służby oraz 
numer legitymacji służbowej. 

Niezależnie od zajmowanego stanowi-
ska, pracownicy OIK byli zaliczani do od-
powiedniego szczebla służbowego ozna-
czonego literą (od a do e) oraz do grupy 
uposażenia oznaczonej cyfrą rzymską (od 
IV do XV).

Według stanu na koniec 1921 r., obok 
prezesa i wiceprezesa, w OIK było zatrud-
nionych 50 osób na następujących stano-
wiskach: naczelnika wydziału (1), radcy 
(6), referenta (8), pomocnika referenta (5), 
starszej kancelistki (3), starszego kance-
listy (2), kancelistki (6), kancelistki nie-
etatowej (4), rachmistrza (1), pomocnika 
sekretarza (8), maszynistki (2), woźnego 
(2) i gońca (2)4.

W kolejnych latach stan zatrudnienia 
został nieco ograniczony, ale utrzymywał 
się na zbliżonym poziomie i wynosił od-
powiednio: w 1923 r. – 38 osób, w 1925 r. 
– 41 osób, w 1926 r. – 43 osoby.

3 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 23.
4 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 24.
5 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 14695.

Siedziby urzędu
Z powodu licznej obsady etatowej, która 
była uzasadniona prowadzeniem zadań 
kontrolnych na terenie ówczesnych wo-
jewództw kieleckiego i lubelskiego, po-
mieszczenia biurowe zajmowane przez 
OIKP w początkowym okresie jej funk-
cjonowania nie zapewniały odpowiednich 
warunków pracy i nie odpowiadały ran-
dze urzędu.

Starania o zapewnienie nowego lokum 
dla OIKP zostały podjęte już w połowie 
1920 r., co potwierdza pismo Okręgowej 
Dyrekcji Robót Publicznych w Kielcach 
do Ministerstwa Robót Publicznych 
w Warszawie, informujące o wyznacze-
niu, w porozumieniu z prezesem OIKP, 
placu pod budowę budynków dla Izby przy 
ul. Seminaryjskiej, róg ul. Bazarowej (obec-
nie Słowackiego).

W marcu 1921 r. minister robót pu-
blicznych Gabriel Narutowicz polecił 
„niezwłocznie przystąpić do czynno-
ści wstępnych dotyczących rozpoczę-
cia budowy gmachu stałego dla OIKP”5. 
W projekcie budowlanym, sporządzonym 
w maju 1922 r. przez „Biuro Architektoni-
czno-Budowlane inż. W. Nowakowski 
i inż. A. Piller” w Warszawie, przyjęto 
wybudowanie czterokondygnacyjnego 
gmachu składającego się z 55 pokoi biu-
rowych oraz dwóch pawilonów miesz-
kalnych. Budynek biurowy, zaprojekto-
wany z dużym, jak na warunki kielec-
kie rozmachem, znacznie przekraczał 
realne potrzeby OIKP i dlatego prezes 
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Mieczysław Kotłubaj już w sierpniu 1922 r. 
poinformował NIK w Warszawie, że „na 
potrzeby Izby ma być zajęte 30 pokoi, a po-
zostałe 25 będą służyć dla innego urzędu”. 

W okresie organizowania nowych struk-
tur administracji państwowej w Kielcach, 
wiele urzędów takich jak np.: Komenda 
Policji, Starostwo, Izba Skarbowa, nie dys-
ponowało własnymi obiektami i funkcjono-
wało w wynajmowanych lokalach na tere-
nie miasta. Uwzględniając te wszystkie re-
alia Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie 
w marcu 1924 r. powiadomiła inwestora, 
tj. Ministerstwo Robót Publicznych o wy-
rażeniu zgody „na odstąpienie gmachu 
budującego się dla OIK, na pomieszcze-
nia Izby Skarbowej, pod warunkiem, że 
budynek zwany popówką, po adaptacji 
i remoncie będzie przekazany Kieleckiej 
Izbie Kontroli”. Realizacja tego projektu 
okazała się również dosyć skomplikowana 
i długotrwała. W tym jednopiętrowym 
budynku przy ulicy Wesołej 35, usytuowa-
nym na rogu ulic Wesołej i Mickiewicza, 
będącym dawną siedzibą administracji 
cerkiewnej, funkcjonował w tym czasie 
Urząd Skarbowy. Po licznych staraniach 
budynek ten został dopiero w 1928 r. prze-
kazany NIK. W drugiej połowie tego roku 
przeprowadzono jego gruntowny remont, 
zakończony protokolarnym odbiorem 
6 grudnia 1928 roku6.

Otrzymanie nowej siedziby radykalnie 
poprawiło sytuację lokalową kieleckiej 
Izby. Jednak warunki, w jakich przyszło 
pracować ówczesnym kontrolerom, znacz-
nie odbiegały od dzisiejszych standardów. 

6 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 14719.
7 Dz.U. nr 21 poz. 164.

Świadczy o tym nie tylko liczba telefonów 
służbowych – 2 na całą instytucję (!) i ko-
nieczność ogrzewania pomieszczeń biu-
rowych piecami kaflowymi, ale przede 
wszystkim brak podłączenia budynku 
do miejskiej sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej. 

Dzisiaj w archiwum można znaleźć tylko 
nieliczne fragmenty prowadzonej kore-
spondencji, związanej z zapewnieniem wła-
ściwych warunków lokalowych dla OIKP 
w Kielcach. W zbiorze tych dokumentów 
wyróżnia się, umieszczony w twardej opra-
wie introligatorskiej, komplet starannie 
wykonanych 12 rysunków elewacji, rzu-
tów i przekrojów okazałego gmachu, któ-
rego budowa została zakończona pod ko-
niec lat 20. ubiegłego wieku, ale siedzibę 
w nim znalazła nie OIKP, lecz Kielecka 
Izba Skarbowa. 

Przysięga 
mianowanego pracownika OIK
Innym, ciekawszym, zachowanym doku-
mentem jest z całą pewnością pismo za-
wierające treść roty przysięgi, jaką – na 
podstawie art. 15 ustawy o państwowej 
służbie cywilnej z 17 lipca 1922 r.7 – składa-
li mianowani pracownicy OIK, po uprzed-
nim złożeniu oświadczenia odnośnie do 
wyznania. Rota, zgodnie z oryginalną pi-
sownią, brzmiała następująco:

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmo-
gącemu, że na powierzonem mi stano-
wisku urzędowem przyczyniać się będę 
w mym zakresie działania ze wszystkich sił 
do ugruntowania wolności, niepodległości 
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i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej, której 
zawsze wiernie służyć będę, wszystkich 
obywateli kraju w równem mając zacho-
waniu, przepisów prawa strzec będę pilnie, 
obowiązki mego urzędu spełniać gorliwie 
i sumienni, polecenia mych przełożonych 
wykonywać dokładnie, a tajemnicy urzę-
dowej dochowam. Tak mi Panie Boże do-
pomóż”.

Oprócz wzoru powyższej roty zacho-
wał się tylko jeden oryginalny protokół 
złożenia przysięgi zawierający: dane per-
sonalne pracownika OIK, treść przysięgi 
oraz podpisy: mianowanego pracownika, 
osoby odbierającej przyrzeczenie (prezesa 
OIK) oraz osoby (naczelnika wydziału) 
asystującej przy tym akcie8.

8 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 29.
9 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 5.

Kolegium Kieleckiej IKP
Przy OIK funkcjonowało Kolegium 
Kieleckiej Izby Kontroli Państwa9. Z zacho-
wanych protokołów z posiedzeń kolegium 
odbytych w 1924 r. i 1925 r. wynika, że 
Kolegium działało w składzie pięcioosobo-
wym: prezes, wiceprezes oraz radca/y/ lub 
naczelnicy wydziałów. Kolegium zajmowa-
ło się różnymi zagadnieniami, np., 25 stycz-
nia 1925 r. rozpoznało wyniki 38 kontroli. 
W sprawach stwierdzonych w toku tych 
kontroli nieprawidłowości natury finanso-
wej, wydało szereg jednostkowych posta-
nowień, między innymi o: zapisaniu danej 
kwoty do księgi uchybień, uznaniu danej 
kwoty za wyjaśnioną, lub o prowadzeniu 
dalszej korespondencji.

Siedziba OIK w Kielcach w latach 1928–1939 (narożny budynek z prawej strony).
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28 kwietnia 1925 r. Kolegium roz-
patrzyło 2 sprawy, zajmując dwa różne 
stanowiska. W pierwszym wypadku 
uznano za: „ostatecznie nieusprawie-
dliwione i podlegające zwrotowi do 
Skarbu Państwa wynagrodzenie w kwo-
cie 3643 zł, nadpłacone przez Dyrekcję 
Radomskiej Kolei Państwowej prywat-
nemu przedsiębiorcy za roboty naładun-
kowe”. Natomiast po rozpatrzeniu dru-
giej sprawy Kolegium uznało, że: „nie 
znajduje dostatecznych podstaw do kon-
kretnego uzgodnienia poglądów swoich 
z wnioskiem Wydziału w sprawie przy-
pisania do zwrotu kwoty 267 zł z racji 
wadliwego zawarcia umowy przez wię-
zienie w Siedlcach z dostawcą artykułów 
rolnych do tegoż więzienia”. 

Wdrażanie przepisów 
o biurowości NIK
Wśród dokumentów wytworzonych w OIK 
w 1929 r. i kolejnych latach, zachowały 
się pisma dotyczące procedury wdrażania 
nowych, wewnętrznych przepisów w za-
kresie biurowości NIK10. 

W załączeniu do pisma 5628/1133/P 
z 22 lipca 1929 r., podpisanego przez pre-
zesa NIK Stanisława Wróblewskiego, a za-
adresowanego: „Do Panów Dyrektorów 
Departamentów, Naczelnika Wydziału 
Personalnego, Naczelnika Centralnej 
Rachuby, Prezesów Okręgowych Izb 
Kontroli i Urzędu Kontroli Państwowej 
w Katowicach” zostały przesłane do OIK 
w Kielcach zatwierdzone przepisy o biu-
rowości NIK i OIK, wzory dzienników, 

10 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 1.

wykazów i ksiąg wraz z zaleceniem stoso-
wania ich od 1 sierpnia 1929 r.

Henryk Imszennik-Kondratowicz, ów-
czesny prezes OIK, wydał stosowne we-
wnętrzne zarządzenie nr 22 i przesłał je 
do naczelników wydziałów wraz z jednym 
egzemplarzem tych przepisów. Z kolei 
naczelnicy wydziałów sporządzili kilku-
stronicowe raporty o sposobie wykona-
nia zarządzenia Prezesa OIK. Przedstawili 
w nich swoje uwagi, propozycje i uzu-
pełnienia. Szczególnie kontrowersyjne 
i sprzeczne opinie wzbudziło zalecenie 
prowadzenia od 1 sierpnia 1929 r. jednego 
dziennika podawczo-zdawczego zamiast, 
jak poprzednio, dwóch osobnych dzienni-
ków: podawczego i zdawczego.

Kolejnym etapem wdrażania w OIK 
przepisów o biurowości było wydanie 
przez prezesa H. I. Kondratowicza w li-
stopadzie 1929 r. wskazówek odnośnie do 
ich stosowania. Na 15 stronach maszyno-
pisu zostały szczegółowo określone zasa-
dy prowadzenia korespondencji, a w tym 
między innymi zasady jej przyjmowania: 
„korespondencję miejscową, tak w godzi-
nach urzędowych, jak i w godzinach poza 
urzędowych przyjmuje dyżurny i wpisuje 
takową do przeznaczonej na ten cel księ-
gi. Korespondencję zamiejscową przynosi 
wyznaczony przez kancelarię woźny raz 
jeden w ciągu każdego dnia, nie wyłączając 
dni świątecznych, o godzinie 10-tej rano 
i łącznie z korespondencją miejscową do-
ręcza Kierownikowi Kancelarii”. 

Następne zmiany w przepisach o biu-
rowości NIK zostały wprowadzone 



Nr 3/maj-czerwiec/2017 157 

Okręgowa Izba Kontroli w Kielcach   trochę historii

rozporządzeniem nr 170 Prezesa NIK 
z 23 września 1931 r. i dotyczyły głównie 
zmian wynikających ze zniesienia obo-
wiązku prowadzenia dzienników zdaw-
czych i podawczych w departamentach 
NIK i w OIK.

W związku z powyższym wiceprezes 
OIK w Kielcach Ludwik Makarewicz 
wydał 30 września 1931 r. Zarządzenie 
nr 41, które miało obowiązywać: „do czasu 
definitywnego uregulowania i skoordyno-
wania całokształtu czynności kancelaryj-
nych Izby”.

Zamknięcie pewnego etapu normowa-
nia sposobu prowadzenia biurowości na-
stąpiło po przesłaniu do OIK w Kielcach 
w  marcu 1934  r. przez Naczelnika 
Wydziału Personalnego NIK – 45 egzem-
plarzy „Przepisów o biurowości Kontroli 
Państwowej”, z prośbą o zarządzenie do-
ręczenia po 1 egz. wszystkim urzędnikom 
Izby. Prośba ta została oczywiście spełnio-
na i w marcu 1934 r. – 38 pracowników 
OIK w Kielcach (a w następnych miesią-
cach 2 nowo przyjętych pracowników) 
potwierdziło na piśmie odbiór nowych 
przepisów.

Plany kontroli 
i sprawozdania budżetowe
Czynności kontrolne w OIK były prowa-
dzone na podstawie planów kontroli, spo-
rządzanych odrębnie dla jednostek podle-
gających poszczególnym ministerstwom. 
W „Planie Czynności Kontrolnych OIK 
w Kielcach w zakresie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w okresie budżetowym 

11 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 9.

1938/1939”11, (rok budżetowy obejmował 
okres od kwietnia 1938 r. do marca 1939 r.) 
zaplanowano ogółem 39 kontroli jednost-
kowych, w podziale na trzy różne okresy:
– 14 kontroli od kwietnia 1938 r. do sierp-
nia 1938 r.,
– 15 kontroli od września 1938 r. do grud-
nia 1938 r.,
– 10 kontroli od stycznia 1939 r. do marca 
1939 r. 

Spośród 79 jednostek podległych MSW, 
które przesyłały do OIK w Kielcach 
sprawozdania budżetowe: 2 urzędów 
wojewódzkich, 39 starostw powiato-
wych, 2 komend wojewódzkich policji 
państwowej, 35 komend powiatowych 
policji państwowej oraz 1 Oddziału 
Rezerwy Policji Państwowej – najwię-
cej kontroli zaplanowano w Urzędach 
Wojewódzkich w Kielcach i Lublinie (po 6) 
oraz w Komendach Wojewódzkich Policji 
w Kielcach i Lublinie (po 5). 

Po jednej kontroli zaplanowano 
w 8 Starostwach Powiatowych (w Jędrze-
jowie, Olkuszu, Garwolinie, Kozienicach, 
Radomiu, Łukowie, Lubarto wie, Radzy-
minie), w 8 Komendach Powiato wych 
Policji (w Garwolinie, Kozienicach, 
Radomiu, Jędrzejowie, Olkuszu, Łuko-
wie, Lubartowie oraz jedną kontrolę 
w Państwowym Instytucie Naukowym 
Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach 
(PINGW). 

W urzędach wojewódzkich zaplanowa-
no kontrole m. in. dochodów i wydatków 
budżetowych, sum niebudżetowych, kas, 
rachunkowości, magazynów, gospodarki 
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samochodowej. W starostwach powiato-
wych na przykład: kontrole kasy, rachun-
ków i gospodarki, a także dochodów uzy-
skanych ze sprzedaży skonfiskowanych 
przedmiotów, z opłat pobieranych za wy-
dawanie paszportów, z opłat stemplowych, 
z opłat za ekshumacje. W komendach po-
licji między innymi kontrole: kasy, rachun-
ków i gospodarki, a także wydatków na 
opał, lokale i środki lokomocji. W PINGW 
zaplanowano przeprowadzenie kontroli 
faktycznej robót i kontrolę następną wy-
datków poniesionych na budowę i zakup 
urządzeń do Zakładu Weterynaryjnego. 

Roczne sprawozdania budżetowe przysy-
łały do OIK w Kielcach także 103 jednostki 
działające na terenie województwa kielec-
kiego i lubelskiego, a podległe Ministerstwu 
Rolnictwa i Reform Rolnych, w tym: 
2 Wojewódzkie Wydziały Rolnictwa 
i Reform Rolnych, 2 Wojewódzkie Biura 
ds. Finansowo-Rolnych, 2 Wojewódzkie 
Urzędy Rozjemcze, 34 Powiatowe Re-
feraty Rolnictwa i  Reform Rolnych, 
11  Obwodowych Referatów Melio-
racyjnych, 35 Powiatowych Referatów 
Weterynaryjnych, 7 Obwodowych Komi-
sariatów Ochrony Lasów, 4 Państwowe 
Zakłady Chowu Koni, 2 Izby Rolnicze oraz 
PINGW w Puławach oraz 3 jego oddziały 
zamiejscowe. 

W „Planie Czynności Kontrolnych 
w  zakresie gospodarki Ministerstwa 
Rolnictwa i Reform Rolnych w okresie 
budżetowym 1938/1939”, zaplanowano 
przeprowadzenie 37 kontroli jednost-
kowych, a w tym kontrole dochodów 

12 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 8.
13 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 24.

i wydatków budżetowych, akcji wetery-
naryjnej w dziedzinie zwalczania zaraźli-
wych chorób zwierzęcych, rachunkowo-
ści oraz kontrolę finansowej gospodarki 
Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej12.

Okresowe oceny pracowników
Pracownicy OIK byli okresowo ocenia-
ni pod względem przydatności na zaj-
mowanych stanowiskach. W zasobach 
Archiwum Państwowego w Kielcach za-
chowała się teczka zawierająca 37 indy-
widualnych „Listów Kwalifikacyjnych za 
1936 r”.13. Na opracowanych przez NIK 
w Warszawie, drukowanych, dwustroni-
cowych formularzach, wpisano odręcznie: 
imię i nazwisko, stanowisko, grupę upo-
sażenia oraz oceny przydatności danego 
pracownika OIK (w skali: wybitny, bardzo 
dobry, dobry, dostateczny, niedostatecz-
ny). W dwóch kolumnach tego formularza 
były wpisywane oceny dotyczące dziewię-
ciu następujących pozycji charakterystyki 
szczegółowej: 
– przygotowanie fachowe, znajomość prze-
pisów;
– zdolność krytycznej oceny badanych 
spraw ze stanowiska kontroli;
– bystrość umysłu i szybkość orientacji,;
– obowiązkowość, pilność i dokładność 
w pracy;
– umiejętność wypowiedzenia się w pi-
śmie;
– inicjatywa, energia, stanowczość, zdol-
ność decydowania i udzielania wskazówek, 
stosunek do podwładnych, (przy ocenie 
naczelników wydziału);
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– ogólna ocena przydatności na zajmowa-
nym stanowisku; 
– czy nadaje się na wyższe stanowisko 
(awans).

W pierwszej kolumnie oceny wpisali na-
czelnicy danego wydziału, a w następnej 
ówczesny prezes OIK – Lubosław Tomassi. 
Większość pracowników uzyskała oceny 
dobre i bardzo dobre. 

Akcje charytatywne
Z dokumentów pochodzących z pierw-
szych lat funkcjonowania OIK w Kielcach 
wynika, że pracownicy OIK brali udział 
w różnych akcjach charytatywnych, na 
przykład, na zebraniu ogólnym, które 
miało miejsce 15 października 1923 r., 
podjęli postanowienie o utworzeniu 
funduszu dobroczynnego i zadeklaro-
wali przekazywanie na ten cel 0,25% 
swojego miesięcznego wynagrodzenia. 
Pierwsze składki z tego funduszu posta-
nowiono przekazać na rzecz ofiar wybu-
chu w Cytadeli w Warszawie oraz ofiar 
kataklizmu w Japonii. Zebraną kwotę 
1 mln 169 tys. Mk (marek) wpłaco-
no 19 października 1923 r. na konto 
Polskiego Czerwonego Krzyża. W kwiet-
niu 1924 r. przekazano 21 mln Mk na 
pomoc ofiarom powodzi, a w grudniu 
1924 r. wpłacono na konto PCK 25 zł na 
rzecz urządzenia „Gwiazdki” dla żołnie-
rzy w miejscowym szpitalu rejonowym. 
W grudniu 1926 r. pracownicy OIK prze-
kazali 60 zł na konto budowy „Szpitalika 
dziecięcego im. dr Wł. Buszkowskiego 
w Kielcach”14.

14 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 29.
15 Archiwum. m. st. Warszawy, parafia św. Barbary – księga małżeństw 1890 r., poz. 148, s.268.

Prezesi OIK w latach 1920–1939
Do zasobów kieleckiego archiwum trafiło 
bardzo mało dokumentów zawierających 
dane personalne byłych pracowników OIK. 
Informacje o niektórych zebrałem wyko-
rzystując inne źródła z tamtego okresu 
takie jak: prasa, wydawnictwa książko-
we, księgi parafialne, przekazy rodzin-
ne. Najwięcej materiałów archiwalnych 
dotyczyło ówczesnych prezesów i wice-
prezesów.

Mieczysław Kotłubaj

Pierwszy prezes OIK w Kielcach Mieczy-
sław Kotłubaj – syn małżonków Edwarda 
i Teodory z Lemieszewskich, urodził się 
w 1862 r. w Guberni Wileńskiej, po-
wiat Troki, parafia Jewje [obecnie Vievis 
na Litwie]. Po ukończeniu studiów na 
Uniwersytecie Charkowskim podjął pra-
cę w banku w Charkowie, a 14 listopada 
1890 r. zawarł w Warszawie w kościele 
św. Barbary związek małżeński z Jadwigą 
Grządkowską15. Od 1891 r. pracował w ro-
syjskiej Kontroli Państwowej zajmując 
kolejne szczeble w hierarchii służbowej. 
W latach 1912–1918 sprawował urząd pre-
zesa – początkowo Petrozawodskiej, a na-
stępnie Tambowskiej Izby Kontroli. Pod 
koniec 1918 r. opuścił teren Rosji i przy-
jechał do Warszawy. W styczniu 1919 r. 
podjął pracę w Ministerstwie Skarbu, 
a w maju 1919 r. objął stanowisko radcy 
w Najwyższej Izbie Kontroli Państwa. 
Od maja 1920 r. do grudnia 1925 r. pia-
stował stanowisko prezesa Okręgowej Izby 
Kontroli w Kielcach. Zmarł nagle w wieku 
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63 lat i został pochowany w Kielcach na 
Cmentarzu Starym w kwaterze 17 C. 
W związku z tym wydarzeniem w miej-
scowej Gazecie Kieleckiej 15 listopada 
1925 r. został zamieszczony następujący 
nekrolog: 

„Dnia 5 bm. zmarł w naszym mieście 
Prezes Okręgowej Izby Kontroli ś.p. Mie-
czysław Kotłubaj. Zmarły był nie tylko 
pierwszym prezesem utworzonej w poło-
wie 1920 r. Okręgowej Izby Kontroli ale 
i prezesem w ogóle pierwszej takiej Izby 
w Państwie. Siedem innych prowincjonal-
nych Izb zorganizowano później. 

Organizację Kieleckiej Izby wykonał On 
z rzetelnym powodzeniem dzięki zdol-
nościom i doświadczeniu z dwudziesto-
letniej służby na wysokich stanowiskach 
w Kontroli Państwa Rosyjskiego.

Ś. P. M. Kotłubaj pochodził z prastarego 
rodu książąt tatarskich osiadłych w Ziemi 
Wileńskiej przed wiekami i od wieków 
uważających się za wiernych synów Polski 
i kościoła katolickiego. W 1863 r. rodzi-
ców zmarłego pozbawiono majątku i wy-
dalono z kraju.

Ta tradycja rodzinna oraz manifesto-
wane umiłowanie Ojczyzny uniemożli-
wiły mu kształcenie się i pracę w kraju. 
Musi więc odbyć studia na Uniwersytecie 
Charkowskim, po czym wstępuje do ro-
syjskiej Kontroli Państwowej w 1891 r. 
W ciągu 20 lat przeszedł szereg szczebli 
służbowych i rok 1912 zastaje Go już na 
stanowisku Prezesa Petrozawodzkiej Izby 
Kontroli i do 1918 r. Prezesa takiejże Izby 
w Tambowie. 

Prześladowany przez władze bolszewic-
kie za opiekę na uchodźcami polskimi i nad 
kościołem katolickim, śp. Prezes Kotłubaj 
w połowie 1918 r. potajemnie opuszcza 

swe stanowisko, uprzedzono Go bowiem, 
że los Jego, jako rzetelnego Polaka i gor-
liwego katolika był już zdecydowany. Po 
dłuższej tułaczce o głodzie i chłodzie do-
tarł wreszcie do wskrzeszonej Ojczyzny 
i wszystkie jeszcze krzepkie siły, wielkie 
doświadczenie oraz cały zasób szczerych 
chęci od razu oddał na Jej usługi. 

Na stanowisku Prezesa Izby Kielec-
kiej, poprzedzonym krótką pracą w Mini-
sterstwie Skarbu, a następnie w Najwyższej 
Izbie Kontroli, wykazał zmarły te wszyst-
kie zalety, które mu torowały drogę do 
wysokich stanowisk w Rosji, a więc wielki 
umiar w postępowaniu, trafną ocenę ludzi, 
światły umysł, szeroką inicjatywę, talen-
ty organizacyjne i wprost nadzwyczajną 
pracowitość.

Zmarł dosłownie na stanowisku, gdyż 
jeszcze na cztery godziny przed śmiercią 
naradzał się w sprawach służbowych z naj-
bliższym swoim współpracownikiem od 
dnia otwarcia Izby, a więc i współorgani-
zatorem jej – Vice Prezesem Izby. 

Piękne słowa pożegnania, wypowie-
dziane nad mogiła przez Pana Wojewodę 
Kieleckiego, serdeczna i rzewna mowa 
jednego ze starszych urzędników Izby, 
wielka ilość wieńców, zjazd przedstawi-
cieli rożnych instytucji i tłumy publicz-
ności miejscowej, oddające ostatnią po-
sługę zmarłemu – świadczy to wszystko 
o popularności i uznaniu, jakim cieszył się 
ś.p. prezes Kotłubaj w naszym mieście.

Cześć pamięci zacnego, prawego i zasłu-
żonego pracownika i obywatela”. 

Henryk W. Imszennik-Kondratowicz

Kolejnym prezesem Okręgowej Izby 
Kontroli w Kielcach został, mianowany 
w styczniu 1926 r., dotychczasowy jej  
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wiceprezes, Henryk Władysław Imszennik- 
-Kon dratowicz16. Urodził się w 1873 r. na 
Wileńszczyźnie, był synem Władysława 
Kondratowicza oraz Marii z Drużbackich 
i wnukiem znanego polskiego poety 
Ludwika Kondratowicza (Władysława 
Syrokomli). Ożenił się z Kazimierą Zajonc 
około 1899 r. Przez wiele lat pracował w ro-
syjskiej kontroli państwowej – piastował 
różne stanowiska w wielu dziedzinach 
działalności kontrolnej. Z tego tytułu, 
gdy 7 maja 1919 r. został radcą w NIKP 
w Warszawie, zaliczono mu do wysługi 
20 lat pracy17. 

Po mianowaniu w 1920 r. na urząd wice-
prezesa OIKP w Kielcach przeprowadził 
się z rodziną do Kielc, gdzie zamieszkał 
przy ul. Hipotecznej 11.

W ostatnich latach życia miał poważ-
ne problemy zdrowotne i z tego powodu 
w sierpniu 1930 r. skorzystał z urlopu dla 
poratowania zdrowia. Postępująca choroba 
nowotworowa uniemożliwiła mu jednak 
kontynuowanie pracy zawodowej. Dlatego 
w 1932 r. przeszedł na emeryturę i wyje-
chał na stałe z Kielc. Urzędnicy Izby odcho-
dzącemu na emeryturę 31 marca 1932 r. 
długoletniemu prezesowi Okręgowej Izby 
Kontroli w Kielcach w dowód pamięci 
ofiarowali stolikowy zegar w marmuro-
wej oprawie. 

Henryk W. Imszennik-Kon dratowicz 
zmarł pod koniec 1932 r. w Warszawie 
i  został pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim (kw. 338, III rząd, 6 grób). 
W pamięci najbliższych mu osób pozo-
stał jako człowiek bardzo opanowany, 

16 „Gazeta Kielecka”, nr 21 z 24.1.1926. 
17 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 24.

szczery, czasami nieco sztywny, ale za-
wsze uśmiechnięty, nieszczędzący rodzinie 
ciepła i tkliwości. Takim zapamiętała go 
jedyna wnuczka Barbara Zenkteler, spad-
kobierczyni wspomnień o dziadku, a także 
obecna właścicielka jego pamiątkowego 
zegara, który, podobnie jak nieliczne fo-
tografie, udało się uratować z zawieruchy 
wojennej. 

Po śmierci H. Imszennika-Kondrato-
wicza, przez kolejne trzy lata nikt nie był 
mianowany na wakujące stanowisko, a obo-
wiązki prezesa, jak wynika z zachowanych 
dokumentów, pełnił długoletni wicepre-
zes kieleckiej izby – Ludwik Makarewicz.

Lubosław Walenty Tomassi

Kolejnym, trzecim prezesem kieleckiej 
izby został w 1935 r. Lubosław Tomassi, 
który sprawował swą funkcję do września 
1939 r.

Lubosław Walenty Tomassi – syn 
Hipolita i Wandy z Rudnickich urodził 
się 22 lutego 1884 r. w Sompolnie, pow. 
Konin. Początkowo mieszkał w Górze 
Bałdrzychowskiej, pow. Poddębice, a na-
stępnie w Koninie i Kaliszu, gdzie w 1912 r. 
urodził się Witold Tomassi, jedyny syn mał-
żonków Lubosława i Marii Aleksandry 
Stefanowicz. 

W czasie I wojny światowej wraz z ro-
dziną wyjechał do Petersburga (Rosja), 
a po jej zakończeniu wrócił do Polski 
i zamieszkał w Warszawie. Pracował na 
różnych stanowiskach w Ministerstwie 
Reform Rolnych (Plac Dąbrowskiego 5). 
W 1926 r. był naczelnikiem Wydziału 
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Służbowego, a w latach 1928–1930 na-
czelnikiem Wydziału Ogólnego. 

Na przełomie lat dwudziestych i trzy-
dziestych z grupą urzędników, leka-
rzy i architektów zawiązał Spółdziel nię 
Mieszkaniową „Ognisko”, która w obrę-
bie ulic Topolowej (obecnie Al. Niepodle-
głości), Wawelskiej, Lekarskiej i Filtrowej, 
wybudowała dla swoich członków (istnieją-
ce do dzisiaj) osiedle domów mieszkalnych.

Lubosław W. Tomassi był miłośnikiem 
gór, działał w Polskim Towarzystwie Ta-
trzańskim, gdzie przez pewien czas pełnił 
funkcję członka Zarządu Od działu PTT. 

W 1935 r. został mianowany preze-
sem Okręgowej Izy Kontroli w Kielcach. 
Wyjechał z rodziną do Kielc i zamiesz-
kał przy ul. Wesołej 36. Na stanowi-
sku tym pracował do 1 września 1939 r. 
Okres II wojny światowej spędził po-
czątkowo w  swoim mieszkaniu przy 
al. Niepodległości 210 m. 2 w Warszawie, 
a  następnie w  domku letniskowym 
w Złotokłosiu koło Tarczyna. 

Przeżycia okupacyjne, a przede wszyst-
kim załamanie psychiczne i fizyczne zwią-
zane z upadkiem Powstania Warszawskiego 
przyczyniło się do jego przedwczesnej 
śmierci. Zmarł 12 lipca 1945 r. w wieku 
61 lat. Został pochowany na cmentarzu 
w Tarczynie k. Grójca. 

Struktura organizacyjna OIK
W strukturze organizacyjnej OIK, od 
pierwszych lat jej funkcjonowania zo-
stały wyodrębnione cztery wydzia-
ły18. Według stanu na koniec 1927 r. 

18 AP w Kielcach, zespół 100, sygn. 29.

najliczniejszy kadrowo był Wydział I. 
Do jego zadań należało prowadzenie 
kontroli w jednostkach Ministerstw: 
Skarbu, Reform Rolnych, Rolnictwa 
i Dóbr Państwowych. Naczelnikiem tego 
wydziału był Marian Kubski, który był 
także wieloletnim prezesem działającego 
w Kielcach Stowarzyszenia Urzędników 
Państwowych. 

Wydział II kontrolował jednostki Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych. Na czelni-
kiem tego wydziału był Stanisław Klam-
rzyński, syn znanej polskiej śpiewaczki 
operowej Aleksandry Klamrzyń skiej- 
-Stromfeld. Zmarł bezpotomnie 13 sierp-
nia 1952 r. w wieku 76 lat. Pochowany 
został w Kielcach na Cmentarzu Starym.

Naczelnikiem Wydziału III, kontrolują-
cego jednostki Ministerstwa Komunikacji 
był Ludwik Makarewicz. W późniejszym 
okresie awansował na stanowisko wice-
prezesa, a w latach 1932–1935 pełnił obo-
wiązki prezesa OIK. 

Kierownikiem Wydziału IV, który 
prowadził kontrole w jednostkach Mini-
sterstw: Robót Publicznych, Spraw 
Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Prze-
mysłu i Handlu, Poczt i Telegrafów, Wyz-
nań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
oraz Pracy i Opieki Społecznej był Emil 
Bałuciński.

Ponadto wyodrębnioną jednostką orga-
nizacyjną była Kancelaria OIK, którą kie-
rował Bazyli Daciuk, absolwent Studium 
Nauczycielskiego w Białej Podlaskiej. Pracę 
w OIK w Kielcach rozpocz ął w 1924 r. 
W 1928 r. powierzono mu obowiązki 
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kierownika Wydziału II. W maju 1938 r. 
Bazyli Daciuk został odznaczony Brązo-
wym Medalem za Długoletnią Służbę. 
Zmarł w Kielcach 9 lipca 1966 r. 

...I to prawie wszystko, do czego do-
tarłem badając historię działalności 
Okręgowej Izby Kontroli w Kielcach. 
Zawierucha II wojny światowej prawie 
całkowicie zatarła ślady funkcjonującego 

przez 19 lat urzędu oraz dokonania osób, 
które przed 90. laty organizowały kontrolę 
państwową na ziemi kieleckiej.

STEFAN JACKOWSKI
emerytowany pracownik 
Delegatury NIK w Kielcach
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Pracownicy II Wydziału Wojskowego OIK w Kielcach w 1934 r.; kierownik Bazyli Daciuk, w pierwszym rzędzie, trzeci od lewej.
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Rynek wydawniczy wzbogacił się w mi-
nionym roku o nową pozycję, która łączy 
dyskusję nad aktualnymi problemami po-
działu środków publicznych z merytorycz-
nym stanowiskiem Autorów odnoszącym 
się do klasyfikacji algorytmów podziału 
środków i ich modyfikacji. Formułując ni-
niejszą opinię, kieruję się przede wszyst-
kim poniższymi kryteriami: 

 • w jakim stopniu publikacja odpowiada 
potrzebom rynkowym; 

 • adekwatności przyjętej konstrukcji 
opracowania i oceną konsekwencji z jaką 
Zespół Autorów zrealizował postawione 
cele poznawcze i merytoryczne;

 • walorami poznawczymi, naukowymi 
i możliwością zastosowania przyjętych 
(postulowanych) rozwiązań w praktyce 
lub nauce.

Odnosząc się do pierwszego kryterium, 
należy podkreślić, że jest to publikacja od-
powiadająca na zapotrzebowanie rynku, 
posiadająca liczne walory poznawcze, gdyż:

 • wprowadzając jednolitą metodykę 
oceny algorytmów podziału środków 

publicznych, oferuje czytelnikowi nowe 
podejście do rozwiązania podjętego pro-
blemu merytorycznego;

 • udostępniając szeroki raport o charak-
terze analitycznym, sporządzony na pod-
stawie przyjętej metodyki, pozwala zapo-
znać się z konkretnym zbiorem danych, 
wzbogaca wiedzę i daje szeroki pogląd na 
podział środków publicznych;

 • formułując konstruktywne wnioski, bę-
dące jednocześnie postulowanymi kierun-
kami zmian istniejącego (analizowanego) 
systemu podziału środków publicznych 
oferuje konkretne rozwiązania.

Można zatem stwierdzić, że opracowa-
nie to ma charakter poznawczo-metodycz-
ny, gdyż oprócz przeglądu i konstruktyw-
nej dyskusji obejmującej konstrukcję al-
gorytmów, zawiera wiele, opartych na 
wypracowanym przez Autorów podejściu 
metodycznym, wyliczeń i zestawień tabe-
larycznych, pozwalających na weryfikację 
sformułowanych w opracowaniu poglądów 
oraz stanowisk. Publikacja „Algorytmy 
podziału środków publicznych” zawiera 

Recenzje

Algorytmy podziału środków publicznych
Praca zbiorowa. Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jan Misiąg,  
Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak. Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2016, s. 333.
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wyniki badań, ale bez zbędnej dyskusji 
i rozważań teoretycznych. Przyjęta kon-
wencja opracowania wynika z dotych-
czasowych doświadczeń autorów (cen-
nym walorem jest kontynuacja podję-
tych w okresie wcześniejszym badań), 
a w szczególności metod, podejść czy 
wnioskowania, stosowanych w poprzed-
nich opracowaniach dotyczących szero-
ko rozumianych finansów publicznych. 
Niekwestionowana jest potrzeba spo-
rządzania tego typu opracowań (rapor-
tów), ponieważ pełnią zarówno funkcję 
informacyjną, jak i poznawczą (co pod-
kreślono powyżej). Należy podkreślić, że 
mimo toczącej się dyskusji merytorycznej 
na temat algorytmów podziału środków 
publicznych, brakuje kompleksowych, 
jednolicie merytorycznie i metodycz-
nie przygotowanych opracowań na ten 
temat. Wielu autorów stara się analizować 
w swoich opracowaniach wykorzystywa-
ne w praktyce finansów publicznych al-
gorytmy podziału środków publicznych, 
jednak w ich pracach brakuje pogłębionej 
analizy metodycznej, prezentującej kom-
pleksowe podejście do problemu, opartej 
na adekwatnych do wniskowania w sze-
regach czasowych. O ile występujące 
w literaturze przedmiotu opracowania 
można uznać za wycinkowe głosy w dys-
kusji, to publikacja pod redakcją prof. 
dr. Wojciecha Misiąga jest pierwszą na 
rynku tak kompleksową i metodycznie 
spójną koncepcją zmian na temat podzia-
łu środków publicznych. Porządkuje do-
tychczasowe rozważania prowadzone na 
płaszczyźnie naukowej oraz pozwala na 
modyfikacje systemu podziału środków 
publicznych, w taki sposób, aby zwiększyć 
jego efektywność. 

Ocenę adekwatności przyjętej kon-
stru kcji opracowania i konsekwencji, 
z jaką Zespół Autorów zrealizował po-
stawione cele poznawcze i merytorycz-
ne, warto rozpocząć od wskazania tła 
i ogólnej konwencji opracowania, zatem 
zasługuje ona na uznanie. Niewątpliwie 
pozwoli podjąć w środowisku naukowym 
i gremiach praktyków dyskusję co naj-
mniej w dwóch obszarach: metodycz-
nym oraz postulatywnym. Analizowane 
przez Autorów algorytmy podziału środ-
ków publicznych obejmują ok. 35%-40% 
ogółu wydatków dokonywanych ze środ-
ków publicznych, które mogą być w świa-
domy i celowy sposób kierowane do wy-
branych województw. Autorzy pod jęli 
się dokonania analizy następujących al-
gorytmów:

 • podziału części oświatowej subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu teryto-
rialnego, 

 • podziału środków Narodowego Fun-
duszu Zdrowia pomiędzy oddziały wo-
jewódzkie Funduszu, 

 • podziału środków Funduszu Pracy, 
 • podziału środków Państwowego Fun-

duszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, 

 • podziału na województwa środków 
przeznaczonych na realizację Regional-
nych Programów Operacyjnych, 

 • podziału środków przeznaczonych na 
finansowanie wydatków budżetów wo-
jewodów, 

 • podziału na województwa środków 
w tych programach operacyjnych, w któ-
rych zarządy województw pełnią funkcję 
instytucji pośredniczących, 

 • podziału środków na realizację inwe-
stycji drogowych,
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 • podziału środków na dotacje wypłacane 
z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego,

 • podziału dotacji między uczelnie pu-
bliczne,

 • podziału funduszy dla regionalnych 
izb obrachunkowych i kolegiów odwo-
ławczych,

 • podziału środków przeznaczonych dla 
sądów powszechnych,

 • podziału grantów Narodowego Cen-
trum Nauki i Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju.

Analiza tych algorytmów pozwala więc 
ocenić jakimi instrumentami można 
w sposób aktywny prowadzić politykę 
regionalną i w jaki sposób są one wyko-
rzystywane. Podstawowym problemem 
jest nie tylko sposób ich tworzenia i wdra-
żania, ale również brak skoordynowania 
algorytmów ze sobą. Ważną przesłanką 
podjętego przez Autorów zadania jest 
stworzenie podstaw do zmiany sytuacji 
i podjęcia próby stworzenia metodologicz-
nych podstaw do ustanowienia bardziej 
skutecznych mechanizmów świadome-
go oddziaływania na rozwój regionów. 
Autorzy nie kwestionują samej prze-
słanki dokonywania podziału środków 
między regiony, czy też oddziaływania 
przez algorytmy na ich zrównoważony 
rozwój. Z opracowania wynika koniecz-
ność zwiększenia efektywności podzia-
łu pieniędzy, gdyż prawie połowa tych 
pochodzących z budżetu państwa prze-
znaczona jest na transfery do innych in-
stytucji publicznych. Autorzy poddają 
również pod dyskusję kwestię dużych 
przemieszczeń środków między woje-
wództwami, co zawiera się w pytaniu 
badawczym o możliwość dokonywania 

takich zmian w systemie dochodów pu-
blicznych, aby każdemu województwu 
zapewnić sposobność finansowania reali-
zowanych tam zadań publicznych głównie 
ze środków własnych.

Zastosowane podejście badawcze obej-
muje pięć zadań. Pierwsze zadanie, którego 
podjęli się Autorzy, to dokonanie analizy 
wybranych algorytmów podziału środków 
z czterech punktów widzenia:

 • doboru kryteriów decydujących o roz-
miarach środków, 

 • zgodności kryteriów z celami polityki 
regionalnej, 

 • wpływu stosowanych algorytmów na 
sytuację społeczną i finanse regionów, 

 • prawidłowości wyboru organu koordy-
nującego podział środków.

Ponadto przyjęte podejście obejmuje 
w odniesieniu do zadania drugiego sfor-
mułowanie propozycji zmian istniejących 
algorytmów oraz organizacji procesu prze-
kazywania środków, w tym – wyboru in-
stytucji administrującej algorytmem 
podziału. Jako trzecie zadanie przyjęto 
sfor mułowanie propozycji funkcjonowa-
nia mechanizmu koordynującego odręb-
nie działające algorytmy przekazywania 
środ ków oraz zapewniającego adekwatność 
metod ich podziału między wojewódz-
twa z celami polityki regionalnej. Zada-
niem czwartym w przyjętej procedurze 
badawczej jest sformułowanie propozycji 
stałego monitorowania i weryfikacji me-
chanizmów podziału środków publicznych 
między województwa. Ostatnim zadaniem 
jest opracowanie studium wykonalności 
proponowanych zmian.

Zakres przedmiotowy tego opracowania 
obejmuje, oprócz wprowadzenia, opis pro-
blemu i zastosowane podejście badawcze 
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oraz pięć merytorycznych części odpowia-
dających zadaniom postawionym przez 
Autorów we wprowadzeniu. 

W krótkiej recenzji nie sposób ustosun-
kować się merytorycznie do poszczegól-
nych zagadnień. Niektóre z podjętych pro-
blemów dotyczą ważnych aspektów defi-
nicyjnych, tak jak dyskusja nad typologią 
algorytmów podziałów (s. 11-13), która 
została podjęta w części pierwszej opra-
cowania. Autorzy po przedstawieniu dys-
kusji (krótkiej, ale wysoce merytorycznej, 
ilustrowanej przykładami podziałów tery-
torialnych) słusznie zauważają, że żadnego 
z wymienionych w opracowaniu i analizo-
wanych typów procedur podziału środków 
publicznych nie można uznać za najlepszy 
w każdym wypadku. Na tle tego stwier-
dzenia bardzo wnikliwie przedstawili teo-
retyczne podejście w formie zasad proce-
duralnych, którymi należy (powinno się) 
kierować w tym zakresie. 

Druga część opracowania pod nazwą 
„Wybrane algorytmy podziału środków 
krajowych” (zostały wymienione na po-
przednich stronach) obejmuje ich mery-
toryczną analizę. 

Autorzy starali się przyjąć jednolitą kon-
wencję prezentacji poszczególnych algo-
rytmów, co należy ocenić pozytywnie. 
Czytelnik może poznać nie tylko zasady ich 
konstrukcji, ale także ekonomiczne pod-
łoże i ogólnosystemowe przesłanki wpro-
wadzenia poszczególnych transferów do 
systemu finansów publicznych. Niezwykle 
istotne jest również zaprezentowanie dys-
funkcji konkretnych algorytmów oraz ich 
niedoskonałości konstrukcyjnych. Należy 
z dużym uznaniem również przyjąć pod-
jęcie dyskusji merytorycznej dotyczącej 
skutków zastosowanych rozwiązań (w tym 

wyliczeń). Dyskusja toczy się na tle przy-
toczonych i dogłębnych analiz oraz obja-
śnień poszczególnych algorytmów, w efek-
cie czego Autorzy mają możliwość wska-
zania postulowanych kierunków zmiany 
podejść dotyczących transferu środków 
lub pozwalających na modyfikacje istnie-
jących algorytmów. W sposób przystępny 
i przejrzysty dla czytelnika omawiają po-
szczególne algorytmy, ich części składowe, 
a także prezentują obowiązujące schematy 
wyliczeń. Na podkreślenie zasługuje opar-
cie rozważań na danych źródłowych, co 
podnosi wartość metodyczną opracowania, 
gdyż Autorzy wnioskując, nie powielają 
istniejących i często wyrażanych poglą-
dów, a kierują się rzetelnością naukową 
podając wyliczenia, dane, prezentując na 
mapach i rysunkach fakty. 

Trzecia część opracowania pod nazwą 
„Algorytmy środków z budżetu Unii Euro-
pejskiej” poświęcona jest analizie i ocenie 
algorytmów podziału środków z budżetu 
UE między województwa. Autorzy w tej 
części postawili dwa pytania badawcze: 
o racjonalność zaprojektowania podziału 
środków operacyjnych między wojewódz-
twa oraz o łączny efekt funkcjonowania 
wszystkich mechanizmów podziału unij-
nych funduszy. Ta część została napisana 
w nieco innej konwencji niż część druga. 
Autorzy skupili się w niej głównie na od-
powiedzi na przyjęte pytania, co właśnie 
zdeterminowało ich podejście meryto-
ryczne. Część ta odnosi się do analizy 
regionalnych programów operacyjnych, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejs kich za 
lata 2004–2006, 2007–2013, 2014–2020, 
Programu Operacyjnego „Rozwój Polski 
Wschodniej”, „Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki”. Zespół Autorski podjął 
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się analizy istoty i ogólnych zasad funk-
cjonowania wskazanych powyżej progra-
mów i dystrybuowanych w ich ramach 
pieniędzy, następnie wskazał na obiektyw-
ne skutki ich wykorzystania, aby ocenić 
wstępne rezultaty zastosowanych algoryt-
mów podziału środków. Analiza algoryt-
mów alokacji środków jest prowadzona na 
podstawie materiału empirycznego po-
zwalającego na prawidłowe wnioskowa-
nie i formułowanie ocen. To podejście jest 
niewątpliwie walorem opracowania, gdyż 
pozwala na wzmocnienie dokonywanych 
osądów i daje podstawy do sformułowania 
wniosków dotyczących wpływu środków 
UE na wzrost gospodarczy i poziom spój-
ności społecznej. 

Należy podkreślić, że zarówno zgro-
madzony materiał empiryczny, jak i fak-
tograficzny pozwala czytelnikowi uzy-
skać odpowiedź na postawione pytania 
o racjonalność zaprojektowania podziału 
środków operacyjnych między wojewódz-
twa oraz o łączny efekt funkcjonowania 
wszystkich mechanizmów podziału unij-
nych funduszy. Bardzo cennym elementem 
omawianej publikacji jest ukazanie tery-
torialnego rozkładu wykorzystania środ-
ków UE. Przedstawione dane dowodzą, 
że brakuje korelacji pomiędzy tempem 
wzrostu PKB w poszczególnych regionach 
a dokonaną alokacją środków UE. Ponadto 
ich analiza może stać się podstawą do kon-
tynuowania prac nad pomiarem wpływu 
podziału środków UE na tempo wzrostu 
PKB w poszczególnych województwach. 

Czwarta część opracowania obejmuje 
analizę wydatków publicznych w ukła-
dzie regionalnym, możliwą dzięki algo-
rytmom zaprezentowanym w części dru-
giej i trzeciej opracowania. Autorzy mając 

świadomość istniejących ograniczeń (na 
które zwracają uwagę), prezentują podej-
ście badawcze, przybliżające czytelnika 
do poznania realnego poziomu wydatków 
sektora finansów publicznych według wo-
jewództw. Autorzy podjęli trud nie tylko 
zastosowania skomplikowanego podejścia 
badawczego, pozwalającego uzyskać moż-
liwie zobiektywizowane dane, ale również 
dokonali interpretacji i oceny otrzymanych 
wyników badań. Opis podejścia pozwala 
na wykorzystanie go w innych badaniach. 
Jest to ważna zaleta opracowania, gdyż 
istnieje możliwość kontynuowania badań 
w przyszłości i dokonywania obiektyw-
nych porównań. 

Oceniając opracowanie, trzeba zwró-
cić uwagę na specyficznie wyważone pro-
porcje całości. Autorzy znacznie więcej 
miejsca poświęcają algorytmom podzia-
łu środków krajowych, postrzegając, oce-
niając i wskazując kierunki ich modyfika-
cji. To jest ważne zadanie, które wykonał 
Zespół Autorski pod kierunkiem prof. 
dr. W. Misiąga, gdyż opracowanie może 
stanowić istotny i czytelny zbiór proce-
dur służących zwiększeniu efektywności 
alokacji środków publicznych. Pytanie, 
jakie się nasuwa po lekturze niniejszego 
opracowania, to czy po tak rzetelnie przy-
gotowanej krytyce, wskazaniu uchybień 
i zaprezentowaniu modyfikacji zostaną 
podjęte działania mające na celu poprawę 
istniejących algorytmów? Kluczowe jest, 
jak szybko to nastąpi i w jakiej kolejności 
trzeba przeprowadzać zmiany. 

Nie należy pomniejszać roli pozosta-
łych części opracowania, gdyż stanowią 
one uzupełnienie prowadzonych rozważań 
i – wraz z częścią drugą – dają podstawę 
do sformułowania wniosków (część piąta). 
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Nawiązują one do obowiązującego prawa, 
ale również sięgają dalej. Ukazują gotowe 
rozwiązania, gdyż ‒ jak wskazują Autorzy 
‒ część z analizowanych rozwiązań budzi 
zdecydowane merytoryczne zastrzeżenia 
dotyczące konstrukcji. 

Ważnym sygnałem, wobec którego nie 
może być obojętny ani czytelnik, ani organ 
gromadzący dane (GUS), jest fragment 
ukazujący, że brakuje danych o terytorial-
nym rozkładzie wykorzystania środków 
publicznych. Autorzy wskazują również 
na brak działań prowadzących do zmiany 
tej sytuacji. Należy więc uznać nie tylko 
przeprowadzone analizy, ale opracowa-
ne i wykorzystane podejście badawcze za 
wzór metodyki, która powinna obowiązy-
wać w procedurze gromadzenia danych 
o funkcjonowaniu mechanizmów polity-
ki regionalnej, w odniesieniu do rozkła-
du terytorialnego wykorzystania środków 
publicznych. Jest to cenne w porównaniu 
z innymi raportami czy próbami dokony-
wania wycinkowych analiz. 

Niewątpliwą zaletą opracowania jest 
obiektywne prezentowanie mechanizmów, 
gdyż Autorzy formułując liczne uwagi kry-
tyczne i prezentując stanowiska, starają się 
uzasadnić swój punkt widzenia przepro-
wadzonymi analizami i danymi empirycz-
nymi. Nie eksponują przy tym nadmiernie 

własnych postaw i poglądów, tym samym 
wywiązują się z postawionych w części 
pierwszej zadań, pokazując czytelnikowi 
kierunki zwiększenia efektywności alo-
kacji środków publicznych. 

Powyżej zawarłam wiele stwierdzeń do-
tyczących walorów poznawczych, nauko-
wych (opracowane podejście metodyczne) 
i możliwości (nawet potrzeby) zastosowa-
nia przyjętych (postulowanych) rozwiązań 
w praktyce lub nauce, pora więc na jed-
noznaczną konkluzję. Czytelnik po wielu 
latach dyskusji toczącej się na łamach lite-
ratury przedmiotu, często wycinkowych, 
zyskuje nie tylko raport, zestaw analiz, 
czy też zbiór kierunków modyfikacji, ale 
opracowanie kompetentne i dopracowane. 
Recenzowana publikacja jest dziełem nie 
tylko wysoce pożytecznym (dla różnych 
odbiorców), ale i inspirującym. Wymaga 
uwagi, ale również wymusza refleksje. Tę 
publikację można z przekonaniem polecić 
czytelnikom. 

prof. dr hab. BEATA ZOFIA FILIPIAK
Katedra Finansów, Instytut Finansów, 
Wydział Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania, 
Uniwersytet Szczeciński
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Najwyższa Izba Kontroli: komentarz do ustawy  
o Najwyższej Izbie Kontroli

Elżbieta Jarzęcka-Siwik, Bogdan Skwarka, DIFIN, wydanie 3, zaktualizowane,  
Warszawa 2017, s. 420.

Nowe wydanie komentarza ukazuje się po niemal pięciu latach obowiązywania znowe-
lizowanej ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Ten czas pozwolił autorom na zweryfi-
kowanie niektórych poglądów i wyjaśnienie wielu wątpliwości. Komentarz obejmuje 
aktualny stan prawny, zawiera też najnowsze orzeczenia sądów dotyczące funkcjono-
wania NIK. Przedstawione zagadnienia obejmują wszystkie istotne kwestie dotyczące 
statusu prawnego naczelnego organu kontroli państwowej, jego relacji z innymi organami 
państwowymi i kontrolnymi. Zasadnicza część opracowania dotyczy zasad przygotowy-
wania i przeprowadzania kontroli, prezentowania jej wyników, postępowania w sprawie 
zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych, pozycji i uprawnień kontrolera jako pracow-
nika NIK. Autorami komentarza są doktorzy prawa, wieloletni pracownicy i szefowie 
jednostki zajmującej się w Izbie zagadnieniami prawnymi oraz związanymi z orzecz-
nictwem kontrolnym, którzy na co dzień mają możliwość konfrontowania przepisów 
ustawy z praktyką wynikającą z aktywności Izby; uczestnicy prac parlamentarnych nad 
zmianą ustawy o NIK. Adresatami publikacji są pracownicy podmiotów podlegających 
badaniom NIK, instytucje publiczne, kontrolerzy Izby oraz przedstawiciele szeroko ro-
zumianego środowiska kontrolerskiego i audytorskiego, a także studenci.

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: komentarz

Wojciech Misiąg (redaktor naukowy), Wydawnictwo C.H.Beck,  
Warszawa 2017, s. 1452. 

Jest to drugie wydanie książki, uwzględniające zmiany, jakich dokonano w ostatnich 
dwóch latach w ustawie o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych do niej, 
wzbogacone o komentarz do ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
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finansów publicznych oraz aktualne orzecznictwo. Mimo obszerności zbioru, jest on 
równie łatwy w odbiorze, dzięki nowej strukturze komentarzy. I tak, w pierwszej czę-
ści publikacji poruszono m.in. kwestie związane z organizacją jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych; funkcjonowaniem agencji wykonawczych, 
instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych. Przedstawiono 
zasady działania jednostek sektora finansów publicznych w kontekście gospodarki fi-
nansowej oraz omówiono kontrolę gospodarowania środkami publicznymi i mieniem. 
Szczegółowo wyjaśniono problemy: dotyczące wieloletniej prognozy finansowej jedno-
stek samorządu terytorialnego (JST); Wieloletniego Planu Finansowego Państwa; pro-
cesu planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa i JST; budżetu państwa 
w układzie zadaniowym, a także zasady sprawozdawczości obowiązujące w sektorze 
finansów publicznych. Przybliżono kwestie wykorzystania środków Unii Europejskiej 
i pochodzących z innych źródeł zagranicznych. Odrębne miejsce poświęcono kontroli 
zarządczej i audytowi wewnętrznemu. W drugiej części komentarza przybliżono sprawy 
związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zakres, 
zasady, kary; szczegóły postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach. Autorami 
publikacji są uznani specjaliści z dziedziny finansów ̠  praktycy, pracujący nad tym wy-
daniem komentarza pod kierunkiem prof. WSIiZ Wojciecha Misiąga. Książka jest adre-
sowana do pracowników jednostek sektora finansów publicznych oraz samorządowych, 
a także przedstawicieli zawodów prawniczych.

Przygotowanie organizacji do stosowania rodo: ochrona danych 
w okresie przejściowym i po wejściu przepisów w życie

Magdalena Korgo (red), Katarzyna Matelowska-Tatoj, Jarosław Żabówka,  
PRESSCOM, Wrocław 2017, s. 236.

Autorami książki są praktycy zajmujący się na co dzień zagadnieniami ochrony danych 
osobowych. Celem publikacji jest umożliwienie rozwiązywania wybranych problemów 
związanych ze stosowaniem przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, a także 
przybliżenie wymogów nowego rodo (rozporządzenia o ochronie danych osobowych), 
które w 2018 r. wejdzie w życie na terenie Unii Europejskiej. Książka składa się z czte-
rech rozdziałów dotyczących różnych aspektów kształtowania systemu ochrony danych 
osobowych. Część pierwsza omawia podstawowe zasady jego organizacji, definiuje też 
kluczowe pojęcia; druga dotyczy ochrony danych w procesach kadrowych; następna 
prezentuje główne elementy systemu, takie jak zabezpieczenie danych, ich dokumen-
tacja czy przetwarzanie; ostatni rozdział poświęcony jest kwestii jego nadzorowania.
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not be applied in proceedings related to reservations, as it is not openly set forth in the 
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recurring breaches of the law on the part of municipal bodies.

FINDINGS OF NIK AUDITS   50

WŁADYSŁAW RADGOWSKI: Maternity Care in Maternity Wards  
– Providing Appropriate Standards of Health Services   50 
Persons who provide care for women during labour and immediately after should, apart 
from clearly medical care, provide comfort and satisfaction to future mothers. In response 
to the expectations of the medical environment, non-governmental organisations and 
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patients, the Minister of Health has issued a regulation on maternity care standards 
which determines individual elements of medical care aimed at welfare of the mothers 
and newborns. NIK’s audit reveals how the standards are complied with in hospitals 
during labour, and whether the conditions required by the regulations are ensured.

JAROSŁAW STANISZEWSKI, LESZEK CHWAT: Shaping the Water  
and Wastewater Services Market – Effective Water Management  
and Reasonable Use of Its Resources   66 
The prices of water supply and sewage disposal in Poland are one of the highest in Europe. 
The household charges related to the costs of water and wastewater services have already 
reached the level above which the principle of the price accessibility of services will be 
breached. This principle stems, among others, from the Treaty of Accession (it is estimated 
that household charges related to water and wastewater charges should not exceed three 
percent of the net income). That is why NIK has carried out an audit in the area. 

WOJCIECH OLSZEWSKI: Performance of Selected Public Tasks  
by Small Municipalities – Realisation of the Community’s Needs   78 
Small municipalities, rural and urban, constitute a quarter of the total number of municipalities 
in Poland, and they are inhabited by about 6 percent of the inhabitants of the country. 
Similarly to larger units, they have a broad range of competencies, comprising their own 
tasks – aimed at satisfying the collective needs of the community, as well as commissioned 
tasks – related to the government administration, including the organisation, preparation 
and holding elections and referendums. Irrespectively of their size, all municipalities 
are obliged to realise public tasks. For NIK, the inspiration for this audit have been the 
analyses which show that small municipalities deal with numerous problems affecting 
their development opportunities and, consequently, affecting the lives of their inhabitants.

PAWEŁ TRZASKOWSKI: Connecting Buildings to Water and Sewage  
Systems – Activities of Municipal Bodies   88 
NIK has examined the appropriateness and effectiveness of the activities of self-
governmental bodies (leaders of local self-government units, mayors, etc.) in relation 
to connecting – to the local water and sewage system – of all the inhabitants that are obliged 
to do so. NIK’s analyses comprised, among others, the correctness of the estimates of the 
planned growth in the number of the users of the planned networks; the reliability of the 
identification of all the buildings that should be connected; the execution from the owners 
of the buildings of their obligation to get connected to the water and sewage system; the 
activities related to informing and educating the inhabitants aimed at increasing the number 
of the users of the water and sewage system, and co-financing of the connection process.
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MACIEJ GAJDZIK: Discrimination of Disabled Persons in Public  
Transport – How It Can Be Prevented   98 
Public transport should be available to all its users. If public transport means are not 
adjusted, or are not fully adjusted, to the needs of disabled and older persons, it makes an 
obstacle in their free movement within a city. It needs to be remembered that disability, 
as well as limited physical fitness, and their likelihood are increasing significantly after 
the age of fifty. Having identified this area during pre-audit analyses, NIK – for the first 
time – conducted an audit of the access to public transportation for disabled persons, 
taking into account its organisation, as well as the adjustment of vehicles and bus stops 
to the needs of these persons in ten cities in Poland.

OTHER AUDITS OF NIK   105  

Audit Findings Published in April and May 2017 – ed.   105
In this section of our bimonthly, we discuss the audits that the Supreme Audit Office has 
conducted in selected areas and that have been published in the form of pronouncements 
on audit results. In this issue, we present the following audits: use of social clauses in public 
procurement; system for spatial planning and land development; the Swiss-Polish Co-
operation Programme; management of earmarked funds; development of sports for 
disabled persons; process of recovery of the lost works of art; research involving animals; 
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management of self-governments’ assets; prevention of landslides; prevention in the 
healthcare system; healthcare system for persons suffering from Alzheimer’s disease; 
access to analgesic therapies; programme for integration of the Romani community.

State and Society   108

PAWEŁ WIECZOREK: Effects of Brexit for the Economies of the United  
Kingdom and Poland   108
The majority of analytical centres forecasts show that – as a result of the United Kingdom’s 
resignation from the membership in the European Union – the British economy will 
face a recession. From the perspective of the United Kingdom’s development prospects, 
the effects of withdrawal from the EU should not be, however, very severe: in the worst 
scenario the GDP will decrease by 7.9 percent by 2030. Yet, the decrease is rather 
expected to be lower – between 1.1 and 3.5 percent – and with no risk of a deep and 
long-lasting economic crisis. The Polish economy will also experience negative effects 
of Brexit, these will not, however, be very serious either, and they will be equalised 
within three or four years thanks to the development of alternative markets. Still, 
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some Polish companies closely connected with the British market may have difficulties 
finding new business niches.
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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 ty-

tuły wydawane w instytutach naukowych czy uczelniach, gdzie międzynarodowa współpraca naukowa, wy-

miana 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  
European Journal of Social Sciences And Humanities (CEJSH) – Środkowo-Europejskim Cza-
sopiśmie 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 problema-
tyce związanej z profilem czasopisma – szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz artykuły 
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.

5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.
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6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o pod-
miotach 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 składa-
nego w redakcji 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 naukowo 
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 
z czasopism według schematu: w przypadku czasopisma – nazwisko i imię autora (autorów), 
rok, tytuł artykułu (w cudzysłowie), nazwa czasopisma (kursywą), numer zeszytu i strony, na 
której znajduje się publikacja; w przypadku książki prosimy o wpisanie w pierwszej kolejności 
nazwiska i imienia autora (autorów) publikacji, następnie roku, jeśli potrzeba – tytułu rozdziału 
książki (kursywą), tytułu książki (kursywą), numeru stron, miejsca wydania oraz wydawnictwa.

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.



WYDAJE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Projekt graficzny: Studio Graficzne FILE

Skład i łamanie: Sławomir Jakoniuk

Druk i oprawa: Wydział Wydawniczy NIK

Oddano do druku w czerwcu 2017 r.

Nakład 850 egz.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) pisma.

Prenumerata
tel. 22 444 57 81, 22 444 54 01, 22 444 53 11

Cena egzemplarza – 18 zł + VAT. Prenumerata roczna – 108 zł + VAT

Wpłaty na konto: NBP O/O Warszawa, 

nr 14 1010 1010 0036 8122 3100 0000, Najwyższa Izba Kontroli


