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Kontrola i audyt   8
  
Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli  
– wykonanie budżetu państwa w 2016 r.   8
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski 19 lipca 2017 r. przedstawił 
Sejmowi „Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 roku”. 
Dokument został przygotowany na podstawie wyników 327 kontroli w 307 jednostkach. 
Łącznie objęto nimi wykonanie budżetu państwa przez dysponentów w 111 jego częściach 
oraz plany finansowe 33 jednostek gospodarki pozabudżetowej. Skontrolowano także 
wykorzystanie dotacji u 104 wybranych beneficjentów. NIK zaopiniowała prawidłowość 
prowadzenia ksiąg rachunkowych u wszystkich skontrolowanych w tym zakresie 
dysponentów 20 części budżetowych. Zbadała roczne sprawozdania budżetowe  
w 104 częściach budżetowych i u 189 dysponentów trzeciego stopnia. Realizując 
konstytucyjny obowiązek, Izba przeprowadziła kontrolę działań Narodowego Banku 
Polskiego pod względem wykonania założeń polityki pieniężnej w 2016 r. 

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK: Charakter skierowania kontrolera  
na badania lekarskie – glosa aprobująca do postanowienia NSA  
z 21 lutego 2017 r.   23
Artykuł jest komentarzem do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego 
(NSA), dotyczącego zakresu kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne nad 
aktami wydawanymi przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, które dotyczą pracowników 
mianowanych Izby. NSA zajmował się skierowaniem pracownika na badania do lekarza 
orzecznika ZUS, na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy o NIK. Autorka przedstawia stan 
faktyczny i prawny sprawy, prezentuje stanowisko doktryny oraz wykładnię dokonaną 
przez sąd, rozwijając podniesioną argumentację. Zwraca przy tym uwagę, że postanowienie 
zmieni dotychczasowa praktykę, usprawniając prowadzenie spraw kadrowych.
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MICHAŁ ŁYSZKOWSKI: Zasady wycinki drzew przydrożnych  
– uwagi na tle wniosku Prezesa NIK do TK   33
Z powodu utraty mocy obowiązującej przepisu, Trybunał Konstytucyjny (TK) umorzył 
postępowanie w sprawie z wniosku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie 
zgodności − z art. 2, art. 5 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP − art. 83 ust. 3 ustawy 
z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie, w jakim uzależniał on zgodę na 
wycięcie drzewa z pasa drogowego od zastąpienia go innymi drzewami lub krzewami, 
w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew. Zdaniem Prezesa NIK, przepis ten 
naruszał konstytucyjne zasady: dostatecznej określoności prawa, wypływającej z zasady 
demokratycznego państwa prawnego; zrównoważonego rozwoju; proporcjonalności. 
Dostrzegając troskę Prezesa NIK o życie i zdrowie użytkowników dróg oraz realizację 
przez niego nałożonego na władze publiczne obowiązku zapewnienia ochrony środowiska, 
w sytuacji gdy kolejne nowelizacje ustawy o ochronie przyrody nie rozwiązały problemu 
drzew przydrożnych, autor przybliża zarzuty postawione we wniosku do TK i podejmuje 
próbę oceny ich zasadności.

USTALENIA KONTROLI NIK   49

ZOFIA KOTYNIA, PRZEMYSŁAW SZEWCZYK, GRAŻYNA TUZIKIEWICZ-GNITECKA:  
Bezpieczeństwo stosowania suplementów diety – dopuszczanie  
produktów do obrotu w Polsce   49
Rynek suplementów diety rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. W 2015 r. wydaliśmy 
na nie 3,5 mld zł. Nie wiadomo jednak dokładnie, co spożywamy, gdyż wprowadzanie 
suplementów diety do obrotu i ich sprzedaż nie podlega skutecznej kontroli. Zlecone 
przez NIK badania laboratoryjne wykazały, że wiele spośród tych produktów nie wykazuje 
cech deklarowanych na opakowaniach, a zdarzają się też szkodliwe dla zdrowia. Izba 
zwraca również uwagę na problem nagannych praktyk, stosowanych przez producentów 
i dystrybutorów, którzy nierzadko reklamują suplementy jako równoważne produktom 
leczniczym. NIK wskazuje, że dzieje się to przy biernej postawie organów państwa 
i ostrzega, że taki stan może rodzić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia konsumentów.

RADOSŁAW KUJAWIŃSKI: Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy  
– refleksje na tle ustaleń kontroli NIK   62
Na skutek rozwoju rynku dopalaczy i wynikających z tego negatywnych konsekwencji 
społecznych, administracja podjęła walkę z ich sprzedażą. Celem przeprowadzonej przez 
NIK kontroli było sprawdzenie, w jaki sposób właściwe organy państwa wywiązują się 
z zadań w tym zakresie, a w szczególności – czy ich działania są skuteczne. Analizując 
ustalenia kontroli można mówić o ekspansji rynku dopalaczy, intensywnie zmieniają się 
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bowiem uwarunkowania, w jakich funkcjonują również organy państwa. W szczególności, 
dotyczy to nakładania administracyjnych kar pieniężnych za wprowadzanie do obrotu 
dopalaczy oraz możliwości obejmowania de lege lata odpowiedzialnością karną czynów 
związanych z obrotem tymi substancjami.

DOROTA PASZKIEWICZ, JAN PIOTRKOWSKI: Profilaktyka w systemie  
ochrony zdrowia – walka z nowotworami i chorobami układu krążenia   77
Dostrzegając jej znaczenie dla zdrowia człowieka, NIK z własnej inicjatywy podjęła 
kontrolę, której głównym celem była ocena efektów profilaktyki zdrowotnej w obszarach 
gastrologii, ginekologii i kardiologii, związanej z zapobieganiem nowotworom i chorobom 
układu krążenia oraz ich skutkom. Badaniem objęto profilaktykę wtórną, polegającą na 
wczesnym wykrywaniu procesów/zmian chorobowych. Artykuł przedstawia szczegółowe 
wyniki kontroli. 

JOLANTA ROTER: Wdrażanie pakietu energetyczno-klimatycznego  
– oddziaływanie państwa na gospodarkę   97
NIK zbadała wykonanie obowiązków wynikających z postanowień pakietu energetyczno- 
-klimatycznego (PEK): realizację przez administrację rządową zadań służących zapewnieniu 
konkurencyjności polskiej gospodarki w warunkach wypełniania obowiązków wynikających 
z pakietu; skuteczność działań związanych z dostosowaniem aktywności gospodarczej 
powodującej emisję gazów cieplarnianych do wymagań wyznaczonych limitami oraz 
efekty dostosowania do wymogów PEK, z uwzględnieniem jego wpływu na koszty 
produkcji. Z uwagi na szeroki zakres tematyki objętej kontrolą, w artykule poruszono 
przede wszystkim kwestie zastosowania mechanizmów wsparcia dla instalacji objętych 
dyrektywą EU ETS. W konkluzjach wskazano również najważniejsze informacje o wynikach 
kontroli.

MARIA M. GOSTYŃSKA: Narodowy Program Ochrony Zdrowia  
Psychicznego – przyczyny niezrealizowania celów i zadań   108
Sposób organizacji opieki psychiatrycznej w naszym kraju, obok niskiego poziomu 
finansowania, stanowi główną barierę ograniczającą dostęp do świadczeń pacjentom 
z zaburzeniami psychicznymi. W minionych latach dominował model izolacyjny 
postępowania z chorymi. Współczesna nauka proponuje środowiskowy model psychiatrii, 
który jest optymalnym rozwiązaniem dla pacjentów i ich rodzin. Przebudowę systemu 
miała zapewnić sprawna realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
w latach 2011–2015. Autorka przybliża specyfikę Programu oraz wskazuje, ujawnione 
w trakcie kontroli NIK, przyczyny niewykonania jego celów i zadań.
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ARTUR URBAN: Funkcjonowanie Państwowej Straży Łowieckiej  
i Państwowej Straży Rybackiej – ochrona środowiska na Dolnym Śląsku   125
NIK zbadała, czy Państwowa Straż Łowiecka i Państwowa Straż Rybacka w województwie 
dolnośląskim prawidłowo realizowały przypisane im zadania – zapewniły ochronę 
zwierzyny, hodowli i połowu ryb oraz zwalczały przestępstwa i wykroczenia z tym związane. 
Oceniono także nadzór wojewody. Kontrola została przeprowadzona w Dolnośląskim 
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Rybackiej we Wrocławiu. Postępowanie dotyczyło lat 2013–2016. 

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   136  
Wyniki przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2017 r. – red.   136
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: zapobiegania nielegalnemu obrotowi paliwami; zadań związanych 
z zapewnieniem pracownikom badań profilaktycznych; wydziałów promocji handlu 
w ambasadach i konsulatach; funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego; działań 
organów państwa ograniczających szarą strefę w gospodarce; budowy mostu energetycznego 
Polska–Litwa; egzekucji administracyjnych; przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym 
u dzieci i młodzieży; pasażerskiego transportu kolejowego; dziennych domów opieki; 
pakietu onkologicznego; dostępu do boisk przyszkolnych; systemu zarządzania zużytym 
sprzętem elektrycznym; działań administracji ograniczających dostępność dopalaczy; 
działań nadleśnictw odtwarzających potencjał produkcji leśnej.

Państwo i społeczeństwo   139

PAWEŁ WIECZOREK: Unia na rozdrożu – refleksje o przyszłości  
integracji europejskiej na 60-lecie traktatów rzymskich   139
Założyciele Unii Europejskiej podpisując 25 marca 1957 r. traktaty rzymskie przewidywali, 
że kształtowaniu się zjednoczonej Europy będą towarzyszyć wewnętrzne konflikty 
i kryzysy. Sądzili, że te okresowe trudności nie zahamują procesu integracji, lecz przyczynią 
się do wzmocnienia poczucia solidarności. Dziś jednak, gdy narastające problemy stawiają 
pod znakiem zapytania przyszłość UE, nie ma pewności czy Europa pokona je rzeczywiście 
bardziej zjednoczona. Autor wskazuje najważniejsze uwarunkowania polityczne rzutujące 
na przebieg debaty o przyszłości Unii, zarysowuje alternatywne scenariusze dalszego 
przebiegu procesu integracji europejskiej w perspektywie 2025 r. oraz stara się określić 
możliwe miejsce Polski w zmieniającej się Europie. 
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Panie Marszałku!  
Panie i Panowie Posłowie!

Wykonując obowiązek wynikający z art. 204 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
mam zaszczyt przedstawić Wysokiej 
Izbie „Analizę wykonania budżetu pań-
stwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r.” 
wraz z opinią Kole gium Najwyższej Izby 
Kontroli w przedmiocie absolutorium dla 
Rady Ministrów za rok 2016. 

Najwyższa Izba Kontroli – po przeprowa-
dzeniu kontroli wykonania budżetu pań-
stwa i analizie poczynionych w jej toku 
ustaleń – oceniła pozytywnie wykonanie 
ustawy budżetowej na rok 2016.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdzi-
ła także, że sprawozdanie z wykonania 
budżetu państwa za okres od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2016 r., sporządzone 
przez Radę Ministrów przedstawia we 

Kontrola 
i audyt

Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli

Na 46. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII  kadencji, 
19 lipca 2017 r., prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski  
przedstawił „Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki 
pieniężnej w 2016 roku” wraz z opinią Kolegium NIK w przedmiocie 
absolutorium dla Rady Ministrów.

Wykonanie budżetu państwa
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wszystkich istotnych aspektach rzetelnie 
informacje i dane o wysokościach docho-
dów, wydatków, należności i zobowiązań 
oraz wyniku budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich. Dane wykazane 
w tym sprawozdaniu są wiarygodne i wy-
nikają ze sprawozdań poszczególnych dys-
ponentów budżetu państwa. 

Oceny te zostały sformułowane na pod-
stawie wyników 327 kontroli w 307 jed-
nostkach. Łącznie kontrolą objęto wykona-
nie budżetu przez dysponentów 111 części 
budżetu państwa oraz planów finansowych 
33 jednostek gospodarki pozabudżetowej. 
Skontrolowano także wykorzystanie dota-
cji u 104 wybranych beneficjentów. 

Szczegółowe wyniki kontroli zostały 
przedstawione w odrębnych informacjach, 
przekazanych Panu Marszałkowi oraz ko-
misjom sejmowym. W informacjach tych 
dominowały oceny pozytywne. W jednym 

wypadku – Polskiej Agencji Kosmicznej 
– Najwyższa Izba Kontroli oceniła nega-
tywnie wykonanie planu finansowego. 
W sytuacji, gdy nie zostały spełnione kry-
teria do wydania oceny pozytywnej, a skala 
nieprawidłowości nie uzasadniała oceny 
negatywnej stosowaliśmy oceny opisowe. 
Stanowiły one około 20% ocen ogółem.

Najwyższa Izba Kontroli zaopiniowała 
pozytywnie prawidłowość ksiąg rachun-
kowych u wszystkich skontrolowanych 
w tym zakresie dysponentów 20 części 
budżetowych.

Pozytywnie zaopiniowanych zosta-
ło także 95% rocznych sprawozdań bu-
dżetowych, zbadanych w 104 częściach 
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Najwyższa�Izba�Kontroli�oceniła�pozytywnie�
wykonanie�ustawy�budżetowej�na�rok�2016.
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budżetowych i u 189 dysponentów trze-
ciego stopnia. 

Stwierdzone w wyniku kontroli nie-
prawidłowości w ewidencji księgowej 
oraz sprawozdawczości budżetowej zo-
stały skorygowane lub nie miały istotnego 
wpływu na wiarygodność danych prezen-
towanych w sprawozdaniu Rady Ministrów 
z wykonania budżetu państwa za okres od 
1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 

Wysoki Sejmie! 

Budżet państwa i budżet środków euro-
pejskich, podobnie jak plany finansowe 
pozabudżetowych jednostek sektora fi-
nansów publicznych, zostały wykonane 
zgodnie z ustawą budżetową, mimo że 
ich realizacja przebiegała w warunkach 
makroekonomicznych mniej korzystnych 
niż przed rokiem i mniej korzystnych niż 
prognozowane.

Tempo wzrostu produktu krajowego 
brutto w gospodarce światowej kształ-
towało się na poziomie 3%, wobec 3,2% 
w  2015 r. Produkt krajowy brutto w 2016 r. 
w Unii Europejskiej zwiększył się o 1,9%, 
podczas gdy rok wcześniej wzrost był 
o 0,3 punktu procentowego wyższy. 

Produkt krajowy brutto w  Polsce 
w 2016 r. zwiększył się realnie o 2,7%. 
Przyrost ten był o 1,1 punktu procento-
wego niższy niż przed rokiem. Głównym 
czynnikiem stymulującym rozwój gospo-
darczy był popyt krajowy. Konsumpcji pry-
watnej sprzyjała poprawa dochodów pozo-
stających do dyspozycji gospodarstw do-
mowych w efekcie dobrej sytuacji na rynku 
pracy oraz Programu „Rodzina 500 plus”. 

Przyczyną obniżenia dynamiki popy-
tu krajowego brutto był spadek inwe-
stycji. Nakłady na inwestycje w 2016 r. 

zmniejszyły się o prawie 8% w stosun-
ku do nakładów w roku poprzednim. 
Ograniczenie skali inwestycji dotyczy-
ło niemal wszystkich krajów Euro py 
Wschodniej, należących do Unii Euro-
pejskiej. Wynikało ono z obniżenia dy-
namiki realizacji projektów inwestycyj-
nych współfinansowanych z budżetu 
Unii Europejskiej na przełomie perspek-
tyw finansowych na lata 2007–2013 
oraz 2014–2020. W 2016 r. inwestycje 
na Węgrzech były mniejsze w stosunku 
do roku 2015 o 15,5%, na Łotwie o 11,7%, 
na Słowacji o 9,3%, a w Czechach o 3,7%.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Pol-
sce osiągnęła najniższy poziom od 1991 r. 
W końcu 2016 r. wyniosła 8,3% i była niż-
sza od zanotowanej w 2015 r. o 1,4 punk-
tu procentowego. Liczba zarejestrowa-
nych bezrobotnych na koniec 2016 r. była 
o 228 tys. niższa niż przed rokiem. Relacja 
liczby osób długotrwale bezrobotnych do 
ogółu aktywnych zawodowo zmniejszyła 
się pomiędzy 2013 r. a 2016 r. o połowę 
– z 4,4% do 2,2%. 

Dynamika eksportu była wyższa od dy-
namiki importu. Spowodowało to poprawę 
salda obrotów handlowych. W 2016 r. re-
lacja ujemnego salda obrotów bieżących do 
PKB wyniosła minus 0,3% i uległa zmniej-
szeniu w stosunku do 2015 roku. 

Prognozy części parametrów makro-
ekonomicznych okazały się nietrafne. 
Tempo wzrostu produktu krajowego 
brutto ukształtowało się o 1,1 punktu 
procentowego poniżej prognozowanego. 

Stopa�bezrobocia�rejestrowanego�w�Pol-
sce�osiągnęła�najniższy�poziom�od�1991�r.�
W�końcu�2016�r.�wyniosła�8,3%.�
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Przyrost inwestycji był niższy od zakła-
danego aż o 14,9 punktu procentowego. 
Stopa bezrobocia rejestrowanego była 
niższa od prognozowanej o 1,4 punktu 
procentowego, a zamiast przewidywanej 
inflacji wystąpiła deflacja. Średni roczny 
kurs złotego wobec euro był wyższy od 
prognozowanego o 10%, a dolara ame-
rykańskiego o 5,4%. Wśród najważniej-
szych czynników gospodarczych, które 
wpłynęły na niewykonanie prognoz były: 
niepewność na międzynarodowych ryn-
kach finansowych, niskie ceny surow-
ców oraz spadek popytu inwestycyjnego 
w kraju. Zbliżona do prognozowanej była 
natomiast dynamika spożycia. Spożycie 
prywatne wzrosło realnie o 3,8% wobec 
prognozowanego wzrostu 3,7%. Był to 
najwyższy wzrost od 2008 r. Wysoki 
wzrost konsumpcji gospodarstw domo-
wych istotnie wpłynął na wzrost gospo-
darczy w Polsce mimo znacząco mniej-
szych inwestycji.

Wysoki Sejmie!

Łączne dochody budżetu państwa 
i budżetu środków europejskich wyniosły 
w 2016 r. 353,7 mld zł i nieznacznie 
przekroczyły poziom dochodów 
zrealizowanych w 2015 r. Dochody bu-
dżetu państwa w porównaniu z rokiem 
poprzednim wzrosły o 25,5 mld zł i były 
nieco wyższe od prognozy. 

Udział dochodów podatkowych w do-
chodach budżetu państwa wyniósł 86,8% 
i był o dwa punkty procentowe mniejszy 
niż przed rokiem. W 2016 r. prognozę 
dochodów podatkowych zrealizowano 
w 99%. Dochody podatkowe, w porów-
naniu z dochodami podatkowymi w 2015 r. 
były wyższe o 13,5 mld zł. 

Realizacja dochodów podatkowych 
byłaby wyższa, gdyby nie wysokie zwro-
ty podatku od towarów i usług dokona-
ne w ostatnim miesiącu 2016 r., których 
ustawowy termin realizacji w znacznej czę-
ści upływał w styczniu lub lutym 2017 r. 
Urzędy skarbowe zwróciły przedsiębior-
com kwotę 13,3 mld zł, tj. wyższą niż 
w grudniu 2015 r. o 4,9 mld zł. 

Zawyżona okazała się prognoza docho-
dów z nowych podatków. Wpłaty podatku 
od niektórych instytucji finansowych zo-
stały zrealizowane na poziomie niższym niż 
zakładano w ustawie budżetowej o 36%. 
Nie wykonano prognozy dochodów z po-
datku od sklepów wielkopowierzchnio-
wych. W lipcu 2016 r. uchwalono usta-
wę o podatku od sprzedaży detalicznej, 
jednak po decyzji Komisji Europejskiej 
nakazującej Polsce zawieszenie jego sto-
sowania do czasu wyjaśnienia, czy polski 
podatek jest zgodny z prawem unijnym, 
pobór wstrzymano. 

W 2016 r. podjęto wiele działań ma-
jących na celu ograniczenie szarej strefy 
w gospodarce oraz uszczelnienie systemu 
podatkowego. Wysokość zrealizowanych 
w 2016 r. wpływów podatkowych wska-
zuje na wyhamowanie niekorzystnych 
tendencji w poborze podatków, głów-
nie podatku od towarów i usług. Jednak 
na obecnym etapie jest za wcześnie, aby 
określić skutki działań uszczelniających. 
Należy zauważyć, że w 2016 r. na wzrost 
dochodów podatkowych istotny wpływ 
miały także uwarunkowania makroeko-
nomiczne, szczególnie znaczący wzrost 
spożycia prywatnego.

Dochody niepodatkowe, w stosunku 
do roku 2015, były wyższe o 12,4 mld zł 
i  pierwszy raz przekroczyły kwotę 
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40 mld zł. W 2016 r. zostały zaplanowane 
i zrealizowane wysokie wpływy o charak-
terze jednorazowym z tytułu tzw. dywi-
dendy cyfrowej w kwocie 9,2 mld zł. Po 
dwóch latach przerwy uzyskano wpłatę 
z zysku Narodowego Banku Polskiego, wy-
noszącą blisko 8 mld zł. Wpłata ta była 
wyższa od planowanej o 4,7 mld zł. Tak 
duża wpłata została poprzednio zrealizo-
wana w 2012 r.

Wysoki Sejmie! 

W 2016 r. tempo wzrostu zaległości po-
datkowych obniżyło się w porównaniu 
z rokiem 2015 o 13,3 punktu procento-
wego, jednak nadal było znaczne i wynio-
sło 30,2%.

Zaległości z  tytułu podatków i  in-
nych należności budżetowych na koniec 
2016 r. wyniosły 96,9 mld zł i w porów-
naniu ze stanem na koniec 2015 r. zwięk-
szyły się o 26%. Udział zaległości podat-
kowych w zaległościach ogółem wynosił 
79% i wzrósł w porównaniu z poprzed-
nim rokiem o ponad 2 punkty procen-
towe. Relacja zaległości podatkowych na 
koniec roku do zrealizowanych docho-
dów podatkowych wyniosła w 2016 r. 
28,1%, podczas gdy w 2015 r. była niższa 
o 5,4 punktu procentowego. Zaległości 
w podatku od towarów i usług były nie-
mal trzykrotnie wyższe niż w roku 2013. 
Decydujący wpływ na rozmiary należ-
ności miały kwoty wymierzone w wyni-
ku wykrycia istotnych nieprawidłowości 

przez organy kontroli skarbowej i organy 
podatkowe. Postępowania egzekucyjne 
okazały się mało skuteczne. Prowadzone 
były między innymi wobec podmiotów 
dokonujących oszustw podatkowych z wy-
korzystaniem faktur dokumentujących 
czynności fikcyjne. 

Organy kontroli skarbowej wykryły nie-
prawidłowości na kwotę 22 mld zł, to jest 
o prawie 20% wyższą niż przed rokiem. 
Organy podatkowe wykryły nieprawidło-
wości na kwotę 8,3 mld zł, co stanowiło 
wzrost w stosunku do roku poprzednie-
go o 41,4%. 

Niepokojący na koniec 2016 r. był stan 
zaległości z tytułu dochodów niepodatko-
wych. Od końca 2013 r. zaległości te wzro-
sły o 7,3 mld zł, do 20,1 mld zł. Znaczne 
tempo wzrostu zaległości było wynikiem 
występowania przewlekłości postępowań 
windykacyjnych lub zaniechania docho-
dzenia należności. Zdaniem Najwyższej 
Izby Kontroli nie wszystkie jednostki bu-
dżetowe przywiązywały należytą wagę do 
windykacji niepodatkowych należności 
Skarbu Państwa. 

Dochody budżetu środków europejskich 
wyniosły 39,1 mld zł i były niższe od do-
chodów uzyskanych w 2015 r. o prawie 
40%. W ich strukturze dominowały do-
chody z tytułu realizacji zadań Wspólnej 
Polityki Rolnej oraz perspektywy finan-
sowej 2014–2020. 

Wysoki Sejmie!

Wydatki budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich zostały poniesione  
w ramach obowiązujących limitów. 
Wydatki budżetu państwa i budżetu 
środków europejskich wyniosły w 2016 r. 
412,5 mld zł i były wyższe o 3,3% niż rok 

Wpłaty�podatku�od�niektórych�instytucji�
finansowych�zostały�zrealizowane�na�po-
ziomie�niższym�niż�zakładano�w�ustawie�
budżetowej�o�36%.
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wcześniej. Wydatki budżetu państwa 
wyniosły 360,8 mld zł. Po raz pierwszy 
od ośmiu lat określono wykaz wydatków 
niewygasających w kwocie 750 mln zł. 
Obejmował on w szczególności wydatki 
na zakup samolotów średnich do przewozu 
najważniejszych osób w państwie, budowę 
i wdrażanie centrów danych, zakup sprzę-
tu informatycznego i oprogramowania dla 
resortu obrony narodowej oraz nabycie 
szczepionek ochronnych. 

Drugi rok z rzędu odnotowano wzrost 
wydatków łącznych budżetu państwa i bu-
dżetu środków europejskich. Wcześniej 
ich suma systematycznie się obniżała. 
W 2016 r. wydatki wzrosły we wszystkich 
grupach rodzajowych, z wyjątkiem wydat-
ków majątkowych. Wydatki majątkowe 
były mniejsze o prawie 30%. Ponad po-
łowę zrealizowanych w 2016 r. wydatków 
przeznaczono na dotacje i subwencje, które 
łącznie z wydatkami bieżącymi jednostek 
budżetowych i wydatkami majątkowymi 
stanowiły ponad 80% wydatków budżetu 
państwa i budżetu środków europejskich. 

Największe środki przeznaczono na 
realizację zadań finansowanych w dziale 
klasyfikacji budżetowej „Obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne”, głównie na dota-
cje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego, 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
oraz na świadczenia pieniężne z zaopatrze-
nia emerytalnego. Drugie co do wielkości 
były wydatki w dziale „Różne rozlicze-
nia”, tj. wypłata subwencji ogólnej, wpłata 
środków do budżetu Unii Europejskiej 
oraz finansowanie regionalnych programów 
operacyjnych. Ich ostateczne przeznacze-
nie jest widoczne dopiero w zestawieniu 
wydatków sektora finansów publicznych. 
Na trzecim miejscu znalazły się wydatki 

w dziale „Pomoc społeczna”, przeznaczo-
ne w zdecydowanej większości na dota-
cje celowe na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz in-
nych zadań zleconych gminom. Wzrost 
wydatków w tym dziale nastąpił głównie 
w wyniku realizacji od 1 kwietnia 2016 r. 
programu „Rodzina 500 plus”.

Wydatki budżetu środków europej-
skich wyniosły 51,7 mld zł i w porów-
naniu z wykonaniem 2015 r. były niż-
sze o 24%. Wydatki na realizację zadań 
Wspólnej Polityki Rolnej stanowiły prawie 
48% wydatków budżetu środków euro-
pejskich, które wyniosły 24,7 mld zł. Na 
realizację programów w ramach perspek-
tywy finansowej 2014–2020 wydatkowa-
no w 2016 r. łącznie 13,8 mld zł, a zatem 
o prawie 12 mld zł więcej niż w 2015 r. 
Natomiast na realizację perspektywy 
finansowej 2007–2013 przeznaczono 
13,2 mld zł.

W ramach perspektywy finansowej 
2014–2020 kwota wydatków kwalifi-
kowalnych wykazana w złożonych do 
Komisji Europejskiej do końca 2016 r. 
„Poświadczeniach i deklaracjach wydat-
ków oraz wnioskach o płatność” wyniosła 
15,7 mld zł, co stanowiło 5,1% alokacji 
na lata 2014–2020. Niski procent wyko-
rzystania wynikał z opóźnień w realiza-
cji programów. W 2016 r. kontynuowano 
prace dotyczące przygotowania samooceny 

Niepokojący�na�koniec�2016�r.�był�stan�
zaległości�z�tytułu�dochodów�niepodat-
kowych.�Od�końca�2013�r.�wzrosły�one�
o�7,3�mld�zł,�do�20,1�mld�zł.
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spełnienia warunków umożliwiających 
efektywną realizację programów opera-
cyjnych. Według stanu na 27 marca 2017 r. 
nie spełniono trzech z 29 warunków wstęp-
nych realizacji umowy partnerstwa. 

W kończącej się perspektywie finan-
sowej 2007–2013 kwota dofinansowania 
Unii Europejskiej od rozpoczęcia perspek-
tywy do końca 2016 r. wyniosła niemal 
278 mld zł. Stanowiło to 103,4% przyzna-
nych Polsce środków. Komisja Europejska 
do końca 2016 r. zrefundowała 85,8% tych 
środków. Kwota ta wraz z kwotą 6,2 mld 
euro, stanowiącą zaliczki przekazane przez 
Komisję Europejską, wyniosła 95% przy-
znanych środków.

Polska od momentu przystąpienia do 
Unii Europejskiej do 31 grudnia 2016 r. 
otrzymała środki finansowe z budżetu Unii 
Europejskiej w wysokości 132,6 mld euro. 
W tym okresie do budżetu UE przekazano 
z tytułu składek członkowskich 43,8 mld 
euro oraz dokonano zwrotów na kwotę 
152,4 mln euro. Saldo rozliczeń finanso-
wych pomiędzy Polską a Unią Europejską 
na koniec 2016 r. było dodatnie i wyniosło 
88,6 mld euro.

W 2016 r. Polska pozyskała z budże-
tu Unii Europejskiej środki w wysoko-
ści 10 mld euro. Wpłaciła składkę człon-
kowską w wysokości 4,5 mld euro. Saldo 
bieżących rozliczeń było dodatnie i wy-
niosło 5,5 mld euro. Nieznacznie wzrosły 
wydatki na sfinansowanie polskiej składki 
do budżetu Unii Europejskiej z 18,2 mld zł 
w 2015 r. do 19,2 mld zł w 2016 r.

Największe wsparcie ze środków, które 
wpłynęły do Polski z funduszy struktural-
nych i Funduszu Spójności zostało przezna-
czone na poprawę infrastruktury transpor-
towej, inwestycje w kapitał ludzki, badania 

i rozwój, innowacje i przedsiębiorczość 
oraz ochronę środowiska. 

W większości skontrolowanych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli jednostek wy-
datki budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich realizowane były celowo i go-
spodarnie, na podstawie umów zawartych 
z wykonawcami wyłonionymi w postę-
powaniach przeprowadzonych zgodnie 
z przepisami ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. Także dotacje udzielane były 
w większości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Środki przekazane w formie 
dotacji wydatkowano zgodnie z przezna-
czeniem wskazanym w zawartych umo-
wach. Z ustaleń kontroli wynika jednak 
potrzeba zwiększenia nadzoru dysponen-
tów nad wykorzystaniem udzielanych do-
tacji, w szczególności wojewodów nad wy-
konywaniem przez jednostki samorządu 
terytorialnego zadań finansowanych lub 
dofinansowanych z dotacji celowych z bu-
dżetu państwa oraz nad rzetelnością okre-
ślania środków niezbędnych na realizację 
tych zadań.

Wyzwaniem dla Polski pozostają po-
prawa innowacyjności, zwiększenie in-
westycji i zniwelowanie zróżnicowania 
zamożności podregionów. Pod wzglę-
dem innowacyjności Polska zajmuje od-
ległe 39. miejsce na świecie i 27. w Europie 
– za Słowacją i Bułgarią, a przed Grecją. 
Na działalność badawczo-rozwojową 
w Polsce w 2015 r. przeznaczyliśmy 1% 
produktu krajowego brutto, podczas gdy 
w krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten 
był średnio dwukrotnie wyższy. Stopa in-
westycji w 2016 r. spadła do 18,5%. Była 
ona najniższa od 12 lat. Wskaźnik PKB 
per capita w Polsce w stosunku do śred-
niej dla Unii Europejskiej uległ poprawie 
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z niespełna 50% w 2004 r. do blisko 70% 
w 2015 r. W latach 2012–2014 w porówna-
niu z latami 2004–2006, w grupie najsłabiej 
rozwiniętych gospodarczo województw, 
wskaźnik PKB per capita w stosunku do 
średniej krajowej dla województwa lubel-
skiego wzrósł z 68% do 70%, a dla woje-
wództwa podkarpackiego z 69% do 71%.

Wysoki Sejmie!
W 2016 r. deficyt budżetu państwa wy-
niósł 46,2 mld zł, a budżetu środków 
europejskich 12,6 mld zł. Oba deficyty 
ukształtowały się poniżej limitu określo-
nego w ustawie budżetowej odpowiednio 
o 15,7% i 30,6%. Ich łączna wielkość osią-
gnęła jednak rekordową kwotę 58,8 mld zł. 
Wynik ten był o 13 mld zł wyższy niż 
w roku poprzednim. Skala tak mierzonej 
nierównowagi budżetowej sięgnęła 3,2% 
PKB. Relacja ta była o 0,6 punktu pro-
centowego wyższa niż w 2015 r. W ciągu 
ostatnich dziesięciu lat wyższa relacja obu 
deficytów do PKB była tylko w 2010 r., 
gdy wyniosła 3,9%.

W 2016 r., tak jak w latach poprzednich, 
Minister Finansów wykorzystał dopusz-
czone prawem rozwiązania pozwalające 
na wykazanie niższego deficytu budżetu 
państwa niż wynikający z ekonomicznego 
charakteru realizowanych operacji. Ich 
skala uległa jednak istotnemu obniżeniu, 
między innymi ze względu na zmniejszenie 
transferów do otwartych funduszy eme-
rytalnych. W 2016 r. operacje zaburza-
jące przejrzystość finansów publicznych 
sięgnęły 4,2 mld zł, podczas gdy w latach 
2013–2015 wynosiły średnio 16,6 mld zł. 

Operacje te polegały na dofinansowa-
niu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
ze środków ujmowanych w rozchodach 

budżetu państwa, a nie w wydatkach. 
Pozwalały na to przepisy prawa, choć prze-
czyło to charakterowi ekonomicznemu 
operacji. Odbywało się to na dwa sposoby.

Po pierwsze, Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych otrzymał pożyczkę z budże-
tu państwa w kwocie miliarda złotych. 
Pożyczka jako transfer zwrotny została za-
liczona do rozchodów, a nie do wydatków. 
Tymczasem żadna z pożyczek udzielonych 
w ostatnich latach nie została spłacona, 
a większość z nich na początku 2017 r. 
została umorzona. Transfery pierwotnie 
wykazywane jako zwrotne miały zatem 
de facto charakter bezzwrotny, analogicz-
ny jak dotacja, która powinna być ujęta 
w wydatkach. 

Po drugie, Fundusz Ubezpieczeń Spo-
łecznych od lat otrzymywał refundację 
z tytułu ubytku składek przekazanych 
do otwartych funduszy emerytalnych. 
W 2016 r. kwota ta wyniosła 3,2 mld zł. 
Transfery te były ujmowane w rozchodach, 
gdyż miały być finansowane z przycho-
dów z prywatyzacji. Tymczasem w 2016 r. 
przychodów takich praktycznie nie było 
i transfery te zostały sfinansowane przez 
emisję skarbowych papierów wartościo-
wych. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, 
transfery bezzwrotne finansowane z in-
nych źródeł niż przychody z prywatyzacji 
powinny być wykazywane jako wydatki.

Gdyby omawiane transfery zostały zali-
czone do wydatków, deficyt budżetu pań-
stwa byłby o 4,2 mld zł wyższy niż wy-
kazany w sprawozdaniu Rady Ministrów, 

Deficyt�budżetu�państwa�i�budżetu�środków�
europejskich�osiągnął�rekordową�kwotę�
58,8�mld�zł.
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a relacja deficytu budżetu państwa do PKB 
wzrosłaby z 2,5% do 2,7%. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca także 
uwagę, że deficyt budżetu środków eu-
ropejskich nie wynikał z braku środków 
przekazanych przez Komisję Europejską, 
lecz z decyzji Ministra Finansów o sposobie 
wykorzystania przekazanych środków, po-
chodzących z refundacji i zaliczek. Część 
środków nieprzekazana na dochody bu-
dżetu środków europejskich była, zgodnie 
z procedurą wewnętrzną Ministerstwa 
Finansów, wykorzystywana do zarządzania 
płynnością budżetu państwa. W 2016 r. 
Minister Finansów – realizując postulaty 
Najwyższej Izby Kontroli – przyjął zasady 
ograniczające dowolność kształtowania 
dochodów i wyniku finansowego budże-
tu środków europejskich dla perspekty-
wy finansowej 2014–2020. Zasady te nie 
doprowadziły jednak do pełnej zgodności 
działań Ministra Finansów z zasadą kaso-
wego ujęcia budżetu.

Wysoki Sejmie!

Potrzeby pożyczkowe netto wyniosły 
57,1 mld zł i były niższe od planowanych 
o 26,6 mld zł. W stosunku do roku 2015 
wzrosły jednak o 3,3 mld zł, to jest o ponad 
6%. Największy udział w kształtowaniu 
potrzeb pożyczkowych miały deficyty bu-
dżetu państwa i budżetu środków europej-
skich oraz wspomniane środki przeznaczo-
ne na finansowanie Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Środki na finansowanie potrzeb po-
życzkowych pozyskiwane były prawie 
w  całości przez zaciąganie długu na 
rynku krajowym. Koszt pozyskania 
środ ków nieznacznie wzrósł w stosunku 
do kosztów ponoszonych w 2015 r. Było 

to między innymi wynikiem obniżenia 
ratingu Polski i odpływu inwestorów 
zagrani cznych z krajowego rynku długu. 
Wzrost rentowności nastąpił, mimo 
że finansowanie potrzeb pożyczko-
wych w 2016 r. było przeprowadzane 
w warunkach historycznie najwyższych 
stanów wolnych środków, gromadzonych 
na lokatach złotowych i walutowych. Ich 
średni dzienny poziom w 2016 r. wy-
niósł 49,3 mld zł i był wyższy od pozio-
mu utrzymywanego w 2015 r. o 1,8 mld 
zł. Wolne środki były pozyskiwane przez 
emisję długu, co po odliczeniu dochodów 
uzyskiwanych z ich lokowania kosztowa-
ło podatnika ponad 220 mln zł. Zdaniem 
Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadzanie 
emisji, powodujących istotny i długotrwały 
wzrost stanu lokat powinno być każdorazo-
wo poprzedzone analizami celowości i efek-
tywności pozyskania środków, opartymi na 
danych możliwie najbardziej zbliżonych do 
aktualnej sytuacji rynkowej. Najwyższa Izba 
Kontroli w trakcie kontroli w Ministerstwie 
Finansów sformułowała uwagi dotyczące 
dotychczasowych analiz w tym zakresie.

Przychody z prywatyzacji zostały wyko-
nane w wysokości 68,1 mln zł. Stanowiło 
to 31% kwoty planowanej na rok 2016. 
Mniejsze wykonanie przychodów w 2016 r. 
w stosunku do planu, a także w relacji do 
lat ubiegłych było wynikiem weryfikacji 
spółek przeznaczonych do prywatyzacji ze 
względu na zmianę koncepcji zarządzania 
majątkiem Skarbu Państwa. Całość uzy-
skanych przychodów została przekaza-
na na niektóre fundusze zasilane z tych 
wpływów. Zabrakło przychodów, aby 
zapewnić pełne finansowanie funduszu 
rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych. 
Minister Skarbu Państwa nie przekazał na 
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ten rachunek kwoty 99 mln zł należnej za 
lata 2015–2016. Tym samym nie wypeł-
nił postanowień art. 25a ustawy o porę-
czeniach i gwarancjach udzielanych przez 
Skarb Państwa i niektóre osoby prawne. 

Wysoki Sejmie!

W ustawie budżetowej na rok 2016 ujęto 
plany finansowe 29 państwowych fundu-
szy celowych, 38 państwowych osób praw-
nych, 10 agencji wykonawczych i 15 insty-
tucji gospodarki budżetowej. W 2016 r., 
po raz pierwszy od 2013 r., państwowe 
fundusze celowe osiągnęły nadwyżkę 
przychodów nad kosztami. Wyniosła 
ona 2,3 mld zł. W stosunku do roku po-
przedniego nieznacznie, bo o 1,3% zmniej-
szył się niedobór Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Dotacje z budżetu państwa 
stanowiły około 26% łącznych przychodów 
tych jednostek i były o 2,4% wyższe niż 
w 2015 r. Około 91% dotacji zostało prze-
kazanych do funduszy celowych, w tym 
niemal 64% do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Rok 2016 był trzecim z kolei rokiem, 
w którym państwowe osoby prawne 
osiągnęły dodatni wynik finansowy. 
Pozytywnym aspektem było to, że wyniósł 
on blisko miliard złotych, to jest o ponad 
110 mln zł więcej niż w 2015 r., w wa-
runkach spadku finansowania środkami 
z dotacji budżetowych. Dotacje z budże-
tu państwa przekazane 33 państwowym 
osobom prawnym stanowiły około 3% 
zrealizowanych przychodów wszystkich 
państwowych osób prawnych.

Agencje wykonawcze po raz pierwszy od 
czterech lat poniosły stratę netto w wyso-
kości ponad pół miliarda zł. Wynik ten był 
niższy od zanotowanego w 2015 r. o blisko 

1,5 mld zł. O zmianie tej zaważyła strata 
netto Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Przychody Zasobu uległy ob-
niżeniu o ponad 58%. Było to wynikiem 
realizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw. Ponadto większe niż zaplanowano 
były wpłaty do budżetu państwa z tytułu 
obowiązkowych obciążeń wynikających 
z ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa. W tej sy-
tuacji, Najwyższa Izba Kontroli nie znalazła 
podstaw do obniżenia oceny wykonania 
planu finansowego Zasobu.

W latach 2013–2016 instytucje gospo-
darki budżetowej ponosiły straty. Należy 
jednak zauważyć, że były one sukcesyw-
nie zmniejszane z 16 mln zł w 2013 r. do 
9 mln zł w 2016 r. 

Plany finansowe skontrolowanych jedno-
stek gospodarki pozabudżetowej w więk-
szości wypadków zostały wykonane pra-
widłowo, a stwierdzone nieprawidłowo-
ści nie wpłynęły w zasadniczy sposób na 
gospodarowanie środkami publicznymi. 
Wyjątek stanowi plan finansowy Polskiej 
Agencji Kosmicznej, którego wykonanie 
Najwyższa Izba Kontroli oceniła nega-
tywnie. Podstawą negatywnej oceny były 
przede wszystkim nieprawidłowości do-
tyczące 8,6% wydatków poniesionych 
przez Agencję. Wystąpiły nieprawidło-
wości w udzielaniu zamówień publicznych, 
kontroli zarządczej oraz wykonaniu budże-
tu w układzie zadaniowym. Część zadań 
określonych w ustawie o Polskiej Agencji 
Kosmicznej była realizowana w ograniczo-
nym zakresie, a jedno – prowadzenie reje-
stru obiektów w przestrzeni kosmicznej 
– nie było realizowane w ogóle. 
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Zauważenia wymaga również stan 
środków pieniężnych na koniec 2016 r. 
trzech funduszy celowych, który był 
niewspółmiernie wysoki w relacji do 
ich rocznych kosztów wykonania zadań. 
Stan środków pieniężnych Funduszu 
Reprywatyzacji był 23 razy większy niż 
koszty poniesione przez ten fundusz 
w 2016 r. W Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu 
Rozwiązywania Problemów Hazardowych 
stan środków był czternastokrotnie więk-
szy od rocznych potrzeb finansowych. 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, 
środki funduszy powinny służyć przede 
wszystkim finansowaniu zadań określo-
nych w ustawach tworzących poszcze-
gólne fundusze celowe, przy zastrzeże-
niu szczególnego celu działania Funduszu 
Reprywatyzacji, który może uzasadniać 
wysoki stan środków pieniężnych tego 
funduszu. Utrzymywanie na rachunkach 
pozostałych dwóch funduszy wysokiego 
stanu środków w długim okresie nie przy-
czynia się do efektywnej realizacji celów 
określonych w ustawach. Na to niekorzyst-
ne zjawisko Najwyższa Izba Kontroli zwra-
cała uwagę już w latach ubiegłych.

Wysoki Sejmie!

Państwowy dług publiczny, na koniec 
2016 r., obliczony według metodologii kra-
jowej, wyniósł ponad 965 mld zł. Wzrósł 
on w stosunku do stanu na koniec 2015 r. 
o blisko 88 mld zł. Był to największy no-
minalny wzrost zadłużenia od co najmniej 
2003 r. Wynikał on głównie z finansowa-
nia budżetu państwa i budżetu środków 
europejskich oraz z deprecjacji złotego. 
Na koniec 2016 r. relacja państwowego 
długu publicznego do PKB wyniosła 52,1%. 

W stosunku do roku poprzedniego uległa 
zwiększeniu o 3,4 punktu procentowego. 

Największy udział w państwowym długu 
publicznym miał dług Skarbu Państwa. 
Jego zadłużenie stanowiło 92,6 procenta 
długu ogółem. Blisko 2/3 długu Skarbu 
Państwa zostało zaciągnięte na rynku kra-
jowym. Udział długu zagranicznego uległ 
wprawdzie nieznacznemu obniżeniu, jed-
nak z tytułu kosztów jego obsługi Polska 
nadal transferowała za granicę kwoty rzędu 
10 mld zł rocznie. 

Zadłużenie sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych ustalane według 
metodologii unijnej przekroczyło na ko-
niec 2016 r. bilion zł. Było ono wyższe od 
stanu na koniec roku poprzedniego o blisko 
87 mld zł. Relacja długu do PKB wzrosła 
z 51,1% w 2015 r. do 54,4% w 2016 r. 

Polska po raz pierwszy wypadła poza 
pierwszą dziesiątkę krajów Unii Euro-
pejskiej o najniższym poziomie zadłuże-
nia w relacji do PKB. Relacja ta dla Polski 
była jednak nadal niższa niż wartość dla 
ogółu krajów Unii Europejskiej, wynosząca 
83,5%, a także znacząco niższa niż średnia 
dla krajów strefy euro sięgająca 89,2%. 

Różnica pomiędzy państwowym dłu-
giem publicznym, obliczanym według me-
todologii krajowej, a długiem instytucji 
rządowych i samorządowych, liczonym we-
dług zasad ustalanych przez instytucje unij-
ne, przekroczyła 41 mld zł. Wynikała ona 

Państwowy�dług�publiczny�wyniósł�ponad�
965�mld�zł;�w�stosunku�do�stanu�na�koniec�
2015�r.�wzrósł�o�blisko�88�mld�zł.�Był�to�
największy�nominalny�wzrost�zadłużenia�
od�2003�r.
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głównie z nieujmowania w państwowym 
długu publicznym zadłużenia Krajowego 
Funduszu Drogowego. Najwyższa Izba 
Kontroli postulowała w przeszłości ujed-
nolicenie metodologii liczenia długu pu-
blicznego, aby procedury ostrożnościowe 
i sanacyjne dotyczące wielkości zadłużenia 
obejmowały pełne zobowiązania jednostek 
publicznych. W ten sposób wykluczona 
zostałaby możliwość niekontrolowane-
go wzrostu zadłużenia, nieujmowanego 
w państwowym długu publicznym.

Wysoki Sejmie!

Zestawienie dochodów i wydatków sekto-
ra finansów publicznych jest obligatoryjną 
częścią rządowego sprawozdania z wyko-
nania budżetu państwa. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli do-
chody i deficyt sektora finansów publicz-
nych, podobnie jak w latach poprzednich, 
zostały obliczone nieprawidłowo. Z do-
chodów nie wyeliminowano wpływów 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
otrzymanych z budżetu państwa z tytułu 
refundacji składki przekazanej do otwar-
tych funduszy emerytalnych. W rezulta-
cie dochody i wynik sektora finansów pu-
blicznych zostały zawyżone o 3,2 mld zł. 
Prawidłowo obliczony deficyt sektora fi-
nansów publicznych był równy 49,3 mld zł, 
a w relacji do PKB wyniósł 2,7%. 

Minister Finansów nieprawidłowo ob-
liczał wielkość tego deficytu i wielkość 
dochodów publicznych od 2004 r. Łącznie 
w latach 2004–2016 zaniżono deficyt sek-
tora finansów publicznych o 158,6 mld zł, 
czyli średnio o 12,2 mld zł rocznie w sto-
sunku do danych przedstawianych w spra-
wozdaniach. Oznacza to, że w 2016 r. róż-
nica ta była dużo niższa.

W 2016 r. relacja dochodów podatko-
wych sektora finansów publicznych do 
PKB stanowiła 18,7% i była o 0,5 punktu 
procentowego wyższa niż w roku 2015. 
Relacja ta była jednak wciąż dużo niższa 
niż średnia w Unii Europejskiej, gdzie sta-
nowiła blisko 27% PKB. O ile skala docho-
dów z podatków związanych z produkcją 
i importem w relacji do wielkości gospo-
darki była w Polsce zbliżona do średniej 
unijnej, to skala dochodów z podatków 
dochodowych i majątkowych była prawie 
o połowę mniejsza. Dużo mniejsza była 
także relacja dochodów z podatków od 
kapitału do PKB. Oznacza to, że pod tym 
względem Polska stwarzała lepsze warunki 
do inwestycji kapitałowych, niż większość 
krajów Unii Europejskiej.

Połowę wydatków sektora finansów pu-
blicznych zrealizowano w trzech działach: 
„Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne”, 
„Ochrona zdrowia” oraz „Oświata i wycho-
wanie”, przy czym pierwszy z tych działów 
– „Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne” 
– absorbował prawie 1/3 środków publicz-
nych. Porównując dane za lata 2015 i 2016, 
dostrzec można przede wszystkim bardzo 
duży wzrost wydatków w dziale „Pomoc 
społeczna”, związany w wprowadzeniem 
świadczenia wychowawczego z programu 
„Rodzina 500 plus”. 

Poprawie uległa sytuacja finansowa 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Osiągnęły one rekordową nadwyżkę bu-
dżetową w wysokości 7,6 mld zł. Wynikała 
ona przede wszystkim z ograniczenia wy-
datków majątkowych o 1/3 względem po-
ziomu z 2015 r. Nadwyżka ta pozwoliła 
samorządom zarówno zmniejszyć poziom 
zadłużenia, jak i zgromadzić środki na przy-
szłe inwestycje.
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Deficyt sektora instytucji rządowych 
i samorządowych, obliczony według me-
todologii unijnej, wyniósł w 2016 r. w re-
lacji do PKB 2,4% PKB. Wskaźnik ten 
był o 0,2 punktu procentowego niższy 
niż przed rokiem. Kształtował się jednak 
nadal o 0,7 punktu procentowego powy-
żej średniej dla wszystkich państw Unii 
Europejskiej. Rząd polski zobowiązał się 
do jego obniżania w latach kolejnych.

W Polsce deficyt sektora instytucji 
rządowych i samorządowych nie stano-
wił dotychczas zagrożenia dla stabilności 
finansowej państwa, chociaż średni deficyt 
w latach 1995–2016 był znaczący i wy-
nosił 4,2% PKB. Mimo tej nierównowagi 
finansowej nie odnotowano przekroczenia 
dopuszczalnego progu długu publicznego 
wynoszącego 60% PKB. 

Wysoki Sejmie!

Skala i waga nieprawidłowości stwierdzo-
nych w ramach kontroli wykonania budże-
tu państwa w 2016 r. nie była znacząca. 
Główne nieprawidłowości stwierdzone 
w wyniku kontroli u niektórych dyspo-
nentów polegały w szczególności na:
• nieprzestrzeganiu procedur i przepisów 
przy udzielaniu zamówień publicznych;
• błędach w udzielaniu dotacji oraz w nad-
zorze nad ich wykorzystaniem;
• niecelowym wydatkowaniu środków;
• zawieraniu z osobami fizycznymi umów 
cywilnoprawnych mających charakter 
umów o pracę;
• opóźnieniu w realizacji programów wie-
loletnich;
• niezgodnym z przeznaczeniem wyko-
rzystaniu środków z rezerw celowych;
• niedochodzeniu należności budżeto-
wych;

• ustalaniu mierników uniemożliwiają-
cych pomiar efektów zadań;
• niewystarczającym nadzorze dysponen-
tów nad jednostkami podległymi;
• nieskutecznych mechanizmach kontroli 
zarządczej.

Po kontroli wykonania budżetu państwa 
w 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli skiero-
wała do jednostek kontrolowanych ponad 
350 wniosków. 

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega po-
trzebę wzmocnienia nadzoru dysponen-
tów części budżetowych nad realizacją 
planów finansowych. Wnioski w tym za-
kresie dotyczyły w szczególności docho-
dzenia należności, wykorzystania dotacji 
oraz kontynuowania działań w celu popra-
wy prognozowania dochodów. 

Poprawy wymaga rzetelność weryfikacji 
potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów 
w wypadku uruchamiania środków z re-
zerw celowych. 

Najwyższa Izba Kontroli wskazuje 
także na opóźnienia w wykorzystywa-
niu środków perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej 2014–2020. Zasadne 
jest wdrożenie skutecznych mechani-
zmów zarządczych, pozwalających na 
długofalową ocenę stopnia osiągania 
celów i reagowanie na pojawiające się 
zagrożenia.

Najwyższa Izba Kontroli dostrzega 
również potrzebę doskonalenia rozwią-
zań umożliwiających kompleksową ana-
lizę efektywności ponoszonych wydat-
ków. Zasadne jest także przeprowadzenie 

Samorządy�osiągnęły�rekordową�nad-
wyżkę�budżetową�w�wysokości�7,6�mld�zł.
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przez Radę Ministrów szczegółowej analizy 
stopnia wykonania zadań ujętych w zada-
niowym układzie wydatków oraz przyczyn 
niewykonania części zadań i podjęcie – na 
podstawie wyników tej analizy – działań 
usprawniających funkcjonowanie insty-
tucji publicznych.

W świetle wyników kontroli istotne po-
zostaje kontynuowanie działań systemo-
wych w zakresie:
• wdrażania kolejnych rozwiązań mających 
na celu ograniczenie najpoważniejszych 
zagrożeń dla gromadzenia dochodów bu-
dżetowych;
• reformy systemu budżetowego, mię-
dzy innymi w celu wzmocnienia roli pla-
nowania wieloletniego oraz zwiększenia 
przejrzystości i jawności wydatkowanych 
środków publicznych.

Wysoki Sejmie!

Realizując konstytucyjny obowiązek, 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi-
ła kontrolę działań Narodowego Banku 
Polskiego w zakresie wykonania założeń 
polityki pieniężnej. W 2016 r., czwarty 
rok z rzędu, inflacja kształtowała się zna-
cząco poniżej podstawowego celu polity-
ki pieniężnej, ustalonego w „Założeniach 
polityki pieniężnej na rok 2016” na pozio-
mie 2,5% z dopuszczalnym symetrycznym 
przedziałem odchyleń o 1 punkt procento-
wy. Od stycznia do października utrzymy-
wała się roczna deflacja od minus 1,1% do 
minus 0,2% , w listopadzie roczny wskaź-
nik wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych wyniósł zero procent, a w grudniu 
po ponad dwóch latach powróciła inflacja 
w wysokości 0,8% rocznie.

Pomimo tych odchyleń Najwyższa 
Izba Kontroli uznała „Założenia” za 

zrealizowane. Rada Polityki Pieniężnej 
ustaliła bowiem cel inflacyjny w sposób ela-
styczny, dopuszczając przejściowe kształ-
towanie się wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych poza przedziałem odchy-
leń od celu. Rada założyła przy tym ela-
styczną ścieżkę powrotu inflacji do ustalo-
nego korytarza, w zależności od przyczyny 
odchyleń. O wystąpieniu deflacji w Polsce 
przesądził spadek cen surowców energe-
tycznych na świecie, w tym cen ropy i gazu 
ziemnego, czyli czynniki pozostające poza 
sferą oddziaływania polityki pieniężnej. 
Ponadto należy zauważyć, że deflacja nie 
przełożyła się negatywnie na oczekiwania 
i decyzje konsumentów, ani nie wystąpiły 
istotne zaburzenia w gospodarce.

Rada Polityki Pieniężnej jako właściwy 
okres dla oceny skuteczności polityki pie-
niężnej wskazała horyzont dziesięcioletni. 
Jeśli tak rozumieć ustalany cel polityki 
pieniężnej, to już w momencie ustalenia 
jej założeń na rok 2016 było pewne, że zo-
stanie on zrealizowany. Musiałaby bowiem 
wystąpić średnioroczna inflacja przekra-
czająca 14% albo deflacja sięgająca minus 
6%, aby „Założenia” nie były zrealizowane. 
Takiego scenariusza nie zakładały nawet 
skrajne prognozy. 

Narodowy Bank Polski zrealizował 
operacyjne cele polityki pieniężnej na 
rok 2016. Zarząd Narodowego Banku 
Polskiego, zgodnie z „Założeniami”, sta-
bilizował płynność sektora bankowego, 
efektywnie wykorzystując do tego ope-
racje otwartego rynku, operacje depo-
zytowo-kredytowe oraz system rezerwy 
obowiązkowej. Krótkoterminowa stopa 
procentowa na rynku międzybankowym 
utrzymana została w pobliżu stopy refe-
rencyjnej Narodowego Banku Polskiego. 
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Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdzi-
ła nieprawidłowości w stosowaniu przez 
Narodowy Bank Polski instrumentów po-
lityki pieniężnej. Nie wniosła także uwag 
do realizacji polityki kursowej.

Panie Marszałku!  
Wysoki Sejmie!

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, po 
zapoznaniu się z „Analizą wykonania bu-
dżetu państwa i założeń polityki pienięż-
nej w 2016 r.”, 9 czerwca 2017 r. podjęło 
uchwałę, w której wyraziło pozytywną 
opinię w przedmiocie absolutorium dla 
Rady Ministrów za 2016 r. 

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 
wskazało przy tym na:
• konieczność kontynuacji skutecznych 
działań w celu uszczelnienia systemu po-
datkowego;

• utrzymującą się, pomimo nieznacznej 
poprawy w 2016 r., trudną sytuację finan-
sową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
• potrzebę doskonalenia i konsekwentnego 
wdrażania instrumentów wspierających 
efektywność wydatkowania środków pu-
blicznych. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
VIII kadencji, uchwałą podjętą na 
posiedzeniu 20 lipca 2017 r., przyjął 
sprawozdanie Najwyższej Izby Kon-
troli z wykonania budżetu państwa 
za rok 2016 oraz udzielił absoluto-
rium Radzie Ministrów. Głosowa-
ło 445 posłów: za było 236, prze-
ciw 204, od głosu wstrzymało się 5.

 Tekst wystąpienia prezesa NIK w Sejmie wraz z prezentowanymi slajdami znajduje się także na: <www.nik.gov.pl>,  
zaś zapis dyskusji na: <www.sejm.gov.pl>.

 Wyboru fragmentów wyróżnionych w tekście dokonała redakcja.
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Naczelny Sąd Administracyjny, w uzasadnieniu postanowienia1 wy-
danego po przeprowadzeniu rozprawy2 21 lutego 2017 r., sformuło-
wał następującą tezę:„Skierowanie kontrolera na badania lekarskie 
przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie ma samodzielnego cha-
rakteru sprawy, lecz jest wewnątrzsłużbowym aktem incydentalnym 
(wpadkowym) w  sprawie zasadności rozwiązania stosunku pracy 
z pracownikiem mianowanym z uwagi na kwestie zdrowotne. Zatem 
sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznania wniesionej na 
niego skargi z uwagi na przepis art. 5 pkt 2 p.p.s.a. oraz brak samo-
dzielnej sprawy administracyjnej”3.

  kontrola i audyt

Charakter skierowania kontrolera  
na badania lekarskie

Glosa aprobująca do postanowienia NSA

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK1 2 3

Glosowane orzeczenie dotknęło istotnej 
dla mianowanych kontrolerów kwestii 
związanej z ochroną prawną przy czyn-
nościach mogących wpłynąć na rozwią-
zanie stosunku pracy ze względu na stan 
zdrowia. Zasługuje na aprobatę i z pew-
nością zmieni dotychczasową praktykę. 
Niemniej warto bardziej szczegółowo 

1 Sygn. I OSK 1568/15.
2 Orzeczenie w całości opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych   

<http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/718CE56769> (dostęp 20.5.2017).
3 P.p.s.a. – ustawa z 30.8.2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz.U. z 2016 r. 

poz. 718, ze zm.

przeanalizować wywody zawarte w uza-
sadnieniu do niego.

Stan faktyczny
Analizowane orzeczenie NSA zostało 
wydane na podstawie stanu faktyczne-
go, który nie budził żadnych wątpliwości 
i przedstawiał się następująco. 

Ze względu na długotrwałą absencję cho-
robową pracownika (118 dni w 2013 r.) 
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Prezes NIK skorzystał z uprawnienia przy-
znanego mu na mocy art. 92 ust. 3 ustawy 
z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli4 i skierował mianowanego kon-
trolera na badania do lekarza orzecznika 
ZUS w celu ustalenia, czy jego stan zdro-
wia pozwala na zatrudnienie na zajmo-
wanym stanowisku. W decyzji wydanej 
w tej sprawie Prezes wskazał, że praca na 
stanowisku zajmowanym przez kontrolera 
wymaga odpowiedniego stanu zdrowia. 
Praca jest stresująca, zaś dobro służby wy-
maga wykonania, w razie potrzeby, obo-
wiązków służbowych poza normalnym 
rozkładem czasu pracy oraz w dni wolne 
od pracy. Długotrwała i powtarzająca się 
nieobecność pracownika dezorganizuje 
pracę jednostki, w której jest zatrudniony. 
Pracodawca uznał zatem, że stan zdrowia 
pracownika może stanowić przeszkodę 
w kontynuowaniu zatrudnienia na zajmo-
wanym stanowisku. 

Po rozpatrzeniu wniosku strony o po-
nowne rozpoznanie sprawy Prezes NIK 
utrzymał w mocy swoją poprzednią de-
cyzję i jednocześnie podkreślił, że jako 
pracodawca nie jest właściwy do oceny 
stanu zdrowia kontrolera. Zaznaczył, że 
z tego powodu ustawodawca wyposażył 
go w uprawnienie do skierowania do leka-
rza orzecznika ZUS, który jest właściwy 
do przeprowadzenia badania, zapoznania 
się z dokumentacją medyczną, dokonania 
oceny stanu zdrowia mianowanego kontro-
lera NIK i wydania stosownego orzeczenia. 
Decyzja ta stała się ostateczną.

4 Dz.U. z 2017 r. poz. 524 – dalej „ustawa o NIK”.
5 Patrz Wyrok WSA w Warszawie z 9.1.2015, sygn. II SA/Wa 991/14, opubl. w CBOSA.

Kontroler nie zgodził się z doręczo-
nym mu rozstrzygnięciem. Ostateczną 
decyzję Prezesa NIK zaskarżył do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego 
(WSA) Warszawie. Skarżący sformu-
łował wiele zarzutów naruszenia prze-
pisów prawa procesowego oraz naruszenia 
przepisu prawa materialnego, tj. art. 92 
ust. 3 ustawy o NIK. W odpowiedzi na 
skargę Prezes NIK podtrzymał dotych-
czasową argumentację i wniósł o odda-
lenie skargi.

Badając sprawę Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny kontrolował legalność ostatecz-
nego rozstrzygnięcia wydanego po prze-
prowadzeniu postępowania z punktu wi-
dzenia zgodności z prawem materialnym 
i procesowym5. Ponadto, kontroli Sądu 
podlegała też kwestia interpretacji prze-
pisów prawa. Sąd stwierdził, że w wypad-
ku decyzji uznaniowych – a z taką mie-
liśmy do czynienia w analizowanej spra-
wie – kontroli podlegają kwestie, takie jak 
wyjaśnienie i wzięcie pod uwagę wszyst-
kich istotnych okoliczności sprawy, czy 
ustalony stan faktyczny został oceniony 
zgodnie z przepisami prawa materialnego 
i czy jego ustalenie pozostaje w zgodności 
z wynikami postępowania dowodowego. 
Sąd nie dopatrzył się nieprawidłowości 
w działaniu Prezesa NIK. W motywach 
wyroku podniósł, że Prezes nie przekroczył 
granic uznania administracyjnego, wziął 
pod uwagę wszystkie istotne okoliczno-
ści sprawy i ocenił stan faktyczny zgodnie 
z przepisami prawa materialnego. Orzekł, 
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że skarga nie zasługiwała na uwzględnie-
nie, ponieważ zaskarżona decyzja nie na-
ruszała prawa.

Po rozpoznaniu skargi kasacyjnej, wy-
wiedzionej przez skarżącego, Naczelny Sąd 
Administracyjny postanowił uchylić zaskar-
żony wyrok WSA i odrzucić skargę. Przy 
tym NSA sformułował tezę, że skierowanie 
kontrolera do lekarza orzecznika ZUS ma 
charakter aktu wewnętrznego z zakresu sto-
sunku służbowego i nie mieści się w zakresie 
kognicji sądów administracyjnych. Nie ma 
też przepisu szczególnego względem art. 5 
pkt 2 p.p.s.a., który poddawałby kontroli 
sądowoadministracyjnej akt Prezesa NIK 
zaadresowany do podległego pracownika 
w ramach stosunku służbowego.

Stan prawny sprawy
Zgodnie z art. 92 ust. 3 ustawy o NIK, 
w uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza 
gdy mianowany kontroler długotrwale 
korzysta ze zwolnień lekarskich, Prezes 
NIK może go z urzędu skierować do le-
karza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w celu ustalenia, czy stan 
zdrowia pozwala na zatrudnienie go na 
zajmowanym stanowisku. Przypomnieć 
trzeba, że jednym z ustawowych wymo-
gów stawianych kontrolerowi jest to, aby 
jego stan zdrowia umożliwiał zatrudnienie 
na określonym stanowisku kontrolerskim 
– art. 67 pkt 5 ustawy o NIK. Orzeczenie 
przez lekarza orzecznika ZUS trwałej nie-
zdolności mianowanego kontrolera do peł-
nienia obowiązków służbowych na zaj-
mowanym stanowisku jest obligatoryjną 

6 K.p.a. – ustawa z 14.6.1960, Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. 

przyczyną rozwiązania stosunku pracy za 
wypowiedzeniem. Ustawodawca, w art. 93 
ust. 1 pkt 2 ustawy o NIK, nie pozosta-
wił Prezesowi NIK wyboru w tej spra-
wie. Obligatoryjną przesłanką rozwiązania 
stosunku pracy z mianowanym kontro-
lerem i to bez wypowiedzenia, jest rów-
nież nieusprawiedliwione niezgłoszenie 
się na badania lekarskie do wspomniane-
go wyżej orzecznika ZUS (art. 92 ust. 2  
pkt. 2 ustawy o NIK).

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowa-
nym kontrolerem przybiera formę decyzji 
administracyjnej, która musi odpowiadać 
wymogom określonym w art. 107 k.p.a.6, 
w tym zawierać uzasadnienie faktyczne 
i prawne. W uzasadnieniu faktycznym de-
cyzji organ powinien przede wszystkim 
wskazać fakty, które uznał za udowodnione 
i dowody, na których się oparł. Powinien 
także podać dlaczego innym dowodom nie 
dał wiary. W uzasadnieniu prawnym trze-
ba natomiast wyjaśnić podstawy prawne 
decyzji, z powołaniem właściwych prze-
pisów prawa (§ 3 art. 107 k.p.a.). 

Skierowanie mianowanego kontrolera na 
badania do lekarza orzecznika ZUS jest 
czynnością samodzielną, różną od decy-
zji o rozwiązaniu stosunku pracy. Biorąc 
pod uwagę sekwencję działań opisanych 
w art. 92 ustawy o NIK, można powie-
dzieć, że skierowanie jest czynnością 
uprzednią i dopiero jej rezultat opisany 
w art. 93 ust. 1 pkt 2 może wpłynąć na 
zakończenie służby na stanowisku kontro-
lerskim. Przy tym, ustawodawca w art. 92 
ust. 3 ustawy o NIK nie zobligował Prezesa 
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NIK – jako pracodawcy – do konkretnego 
sposobu działania, ani nie określił formy 
wymaganej dla skierowania. Uruchomienie 
tej instytucji w praktyce pozostawił uzna-
niu pracodawcy, dając mu pewien luz de-
cyzyjny. Świadczy o tym użycie w treści 
przepisu sformułowania „może z urzędu 
skierować” oraz wskazanie jedynie przykła-
dowo okoliczności uzasadniających realiza-
cję omawianego uprawnienia pracodawcy7. 

Ogólne odwołanie się do „spraw” regu-
lowanych w art. 92 ustawy o NIK zostało 
zawarte w art. 96 ustawy o NIK. Przepis 
ten stanowi, że: „Od decyzji Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli w sprawach 
o przeniesienie mianowanego kontrole-
ra do kontrolnej jednostki organizacyjnej 
Najwyższej Izby Kontroli w miejscowo-
ści innej niż siedziba kontrolnej jednostki 
organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli, 
w której mianowany kontroler wykonuje 
pracę, oraz w sprawach, o których mowa 
w art. 92 i 93, mianowanemu kontrolerowi 
przysługuje skarga do sądu administracyj-
nego”. Z powyższego zatem nie wynika 
jednoznacznie, że ustawa o NIK wyraźnie 
określa rodzaje spraw, w których przysłu-
guje skarga do sądu administracyjnego. 

Posługując się literalną wykładnią tego 
przepisu, w praktyce kierowano się regułą, 
że „w razie wątpliwości załatwienie spra-
wy administracyjnej przez dany organ po-
winno nastąpić w formie decyzji, a z kolei 

7 Szerzej na ten temat patrz E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli�–�Komentarz�do�ustawy�
o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, Wydanie 3 zaktualizowane, Difin 2017, s. 346-347. 

8 Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydanie IV zmienione, Warszawa 1999, s. 279.
9 Sygn. akt II SA/Wa 1376/06, opubl. LEX nr 318255.
10 Kwestia ta nie była przedmiotem dyskusji w doktrynie. Wypracowana praktyka pozwoliła mi wyrazić po-

gląd o istnieniu sprawy załatwianej w omawianym zakresie decyzją administracyjną wydawaną na podsta-
wie uznania administracyjnego – teza 5 komentarza do art. 93 ustawy o NIK – patrz E. Jarzęcka-Siwik,  

w razie wątpliwości co do charakteru praw-
nego aktu będącego przedmiotem skargi 
do sądu administracyjnego, należy uznać 
go za decyzję”8. Przyjęto więc, że omawia-
ne skierowanie powinno przybrać formę 
decyzji administracyjnej wydawanej na 
podstawie uznania administracyjnego, po 
dokonaniu oceny zebranego materiału do-
wodowego i ustaleniu, czy zaistniały prze-
słanki do takiego rozstrzygnięcia sprawy. 
Takie stanowisko wzmacniało oczywiście 
ochronę prawną mianowanego kontrolera.

Praktykę tę zakwestionował NSA w glo-
sowanym postanowieniu. Trzeba podkre-
ślić, że legalność takich decyzji była przed-
miotem kontroli sądów administracyjnych 
i przykładowo można wskazać wyrok WSA 
w Warszawie z 14 lutego 2007 r.9. W powo-
łanym judykacie WSA zbadał, czy Prezes 
NIK rozważył wszystkie istotne okolicz-
ności sprawy, czy ustalony stan faktycz-
ny został oceniony zgodnie z przepisami 
prawa materialnego i czy ustalenie tego 
stanu pozostawało w zgodności z wyni-
kami postępowania dowodowego. W ju-
dykaturze aprobowano więc pogląd, że 
skierowanie mianowanego kontrolera do 
lekarza orzecznika ZUS w celu ustalenia, 
czy istnieją przyczyny wykluczające dalsze 
zatrudnianie go na zajmowanym stanowi-
sku przybiera postać decyzji administracyj-
nej10. Na tle zarysowanego stanu prawnego 
zasadniczym problemem stało się zatem 
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rozstrzygnięcie charakteru prawnego aktu, 
który się materializuje w przedmiotowym 
skierowaniu.

Charakter prawny skierowania 
do lekarza orzecznika ZUS
Analizując wydane przez NSA postanowie-
nie, warto wyjaśnić i szerzej uzasadnić traf-
ność dokonanej przez Sąd oceny charakteru 
prawnego aktu skierowania mianowanego 
kontrolera do lekarza orzecznika ZUS. 

Z uzasadnienia głosowanego orzeczenia 
wynika, że dla sądu nie istnieje tu odrębna, 
samodzielna sprawa administracyjna. Treść 
art. 92 ust. 3 ustawy o NIK stanowi mate-
rialną podstawę do wydania przez Prezesa 
NIK aktu wewnętrznego z zakresu służ-
bowego stosunku pracy, adresowanego do 
podległego pracownika. Samo skierowanie 
jest – według NSA – „wewnątrzsłużbo-
wym aktem incydentalnym (wpadkowym) 
w sprawie zasadności rozwiązania stosun-
ku pracy z pracownikiem mianowanym 
z uwagi na kwestie zdrowotne”.

Można więc przyjąć, że akt ten rozstrzy-
ga jedynie o konkretnym obowiązku pra-
cownika stawienia się u lekarza orzecznika, 
który ustali, czy ze względu na stan zdro-
wia możliwe jest zatrudnienie kontrolera 
na zajmowanym stanowisku. Teza ta zy-
skuje oparcie w wywodach Sądu, gdzie 
podkreślono, że akt ten nie przesądza 
bezpośrednio o nawiązaniu, rozwiązaniu 
lub przekształceniu stosunku służbowego, 
jak czynią to decyzje wydane na podsta-
wie art. 92 ust. 2 ustawy o NIK. Skład 

B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli – Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli,�Wydanie II,  
Difin 2015, s. 318.

11 T. Liszcz [w:] Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, Wydawnictwo Sejmowe 2000, s. 252.

orzekający zauważył jednocześnie, że „wy-
danemu na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy 
o Najwyższej Izbie Kontroli aktowi Prezesa 
NIK brakuje cechy „zewnętrzności”, która 
wymagana jest dla poddania aktu kontro-
li sądowoadministracyjnej. Wyłączenie 
przez ustawodawcę aktów wydawanych 
w ramach stosunku zamykającego się w re-
lacji podległości służbowej podyktowane 
jest naturą tego stosunku i koniecznością 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowa-
nia, sterowności organów administracji”. 
Płynie z tego wniosek, że prawidłowość 
skierowania może być oceniona przez sąd 
tylko w ramach rozpoznawania skargi na 
decyzje Prezesa NIK o rozwiązaniu sto-
sunku pracy, wydane na podstawie art. 92 
ust. 2 pkt 2 albo art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy 
o NIK, ponieważ akt skierowania mieści 
się w zakresie postępowań, których te de-
cyzje dotyczą. 

Komentując art. 96 ustawy o NIK, 
T. Liszcz, jako podlegające kontroli sądo-
woadministracyjnej, wymienia jedynie de-
cyzje Prezesa NIK dotyczące przeniesienia 
pracownika do jednostki organizacyjnej 
NIK, znajdującej się w innej miejscowości 
(art. 77 ust. 2 ustawy o NIK) oraz decyzje 
dotyczące rozwiązania stosunku pracy za 
wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia 
podejmowane na podstawie art. 92 i 93 
ustawy o NIK. Nie wspomina tu o możli-
wości zaskarżenia przedmiotowego skie-
rowania11. 

Twierdzenie o braku administracyjne-
go charakteru aktu skierowania nie jest 
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jednak oczywiste w kontekście czynności 
prawnych podejmowanych w związku ze 
stosunkiem pracy nawiązanym na podsta-
wie mianowania. Część przedstawicieli 
doktryny prezentuje pogląd, że „stosu-
nek pracy na podstawie mianowania jest 
stosunkiem administracyjno-prawnym, 
w sferze prawa pracy. Zarówno nawią-
zanie, jak i rozwiązanie tego stosunku, 
następuje w drodze decyzji administra-
cyjnej”12. Uważam, że stosunek pracy łą-
czący mianowanego kontrolera z Izbą ma 
taki właśnie charakter. Jego istotą jest 
służba państwowa, ponieważ nawiązuje 
się go „w celu wykonywania za wynagro-
dzeniem, w sposób stały i ciągły funkcji 
państwowych”13 i zbliżony jest do aktu 
inwestytury. Dodatkowo, w niektórych 
sprawach związanych ze stosunkiem pracy 
kontrolera ustawodawca wprowadził obo-
wiązek załatwiania ich w drodze decyzji 
i dopuścił kognicję sądów administracyj-
nych. Dotyczy to np. odwołania od nega-
tywnej oceny kwalifikacyjnej (art. 76b). 
Trzeba przy tym zauważyć, że pierwsza 
ocena negatywna także nie wywołuje bez-
pośrednich skutków prawnych, jeśli chodzi 
o trwanie stosunku pracy. Pojawia się więc 
pytanie, czy tym aktom należy przypisać 
przymiot decyzji administracyjnej, czy też 
pojęcie „decyzja” zostało użyte w kontek-
ście innego aktu, który podlega kontroli 
sądów administracyjnych z innego tytułu 
– zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a.

12 W. Muszalski: Kodeks�pracy.�Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2000, s. 251. Ocena prawna 
tego zagadnienia nie jest jednolita, a charakter prawny stosunku pracy z mianowania jest sporny – więcej 
na ten temat patrz T. Liszcz: Komentarz…, op. cit., s. 190-191.

13 T. Kuczyński: Rozgraniczenie�dróg�sądowych�w�sprawach�stosunków�służbowych, [w:] Sądownictwo�admi-
nistracyjne�gwarantem�wolności�i�praw�obywatelskich�1980–2005, Warszawa 2005, s. 284.

Pojęcie „decyzja” używane jest w róż-
nym znaczeniu. W sensie potocznym cho-
dzi o załatwienie, rozstrzygnięcie jakiejś 
sprawy, problemu. Znaczenie tego termi-
nu w sensie prawnym będzie zależało od 
charakteru nadanego określonej czynno-
ści przez normę prawną. Odkodowanie 
tej normy za pomocą reguł językowych 
i systemowych należy do podmiotu wła-
ściwego do załatwienia sprawy. 

W systemie prawa polskiego nie ma de-
finicji legalnej pojęcia „decyzja administra-
cyjna”, choć w przepisach k.p.a. oraz in-
nych ustawach wielokrotnie używa się 
tego pojęcia. Definiując „decyzję admi-
nistracyjną” należy sięgnąć do poglądów 
wyrażonych w judykaturze oraz w nauce 
prawa administracyjnego odnoszących się 
do istoty aktu administracyjnego. Przy 
tym, decyzja jest immanentnie związa-
na ze sprawą administracyjną, gdyż jest 
prawną formą rozstrzygnięcia tej sprawy 
– co bezpośrednio wynika z art. 1 pkt 1 
k.p.a. W doktrynie utrwalił się pogląd, że 
decyzja administracyjna jest kwalifikowa-
nym aktem administracyjnym wydanym 
w określonej formie po przeprowadzeniu 
czynności w ramach postępowania ad-
ministracyjnego. Jest przy tym wyrazem 
woli organu administracyjnego w zakre-
sie kształtowania sytuacji prawnej strony. 
Decyzje wydawane są na podstawie prze-
pisów prawa (materialnego, rzadziej pro-
cesowego) powszechnie obowiązującego. 
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Jest aktem prawnym charakteryzującym 
się jednostronnością, zewnętrznością, in-
dywidualnością i konkretnością. Skutkiem 
decyzji administracyjnej jest ukształto-
wanie sytuacji prawnej strony, przez 
określenie jej uprawnienia lub nałożenie 
obowiązku. E. Ochendowski podkreślał, 
że: „Celem aktu administracyjnego jest 
wywołanie skutków prawnych. Skutek 
prawny aktu administracyjnego polega 
na tym, że akt ten tworzy, zmienia lub 
znosi prawa albo obowiązki, bądź ustala 
je w sposób wiążący”14. Można wskazać 
podstawowe cechy charakterystyczne de-
cyzji, tj. jej zewnętrzny charakter, wład-
czość oraz podwójną konkretność: kon-
kretny adresat i konkretna sprawa, którą 
rozstrzyga15. Takie rozumienie decyzji ad-
ministracyjnej ustalono również w orzecz-
nictwie. W uchwale z 5 lutego 1988 r.16, 
Sąd Najwyższy stwierdził, że w ujęciu 
materialnym decyzja to „kwalifikowany 
akt administracyjny, stanowiący przejaw 
woli administrujących w państwie orga-
nów, wydany na podstawie powszechnie 
obowiązującego prawa administracyjnego 
lub finansowego, o charakterze władczym 
i zewnętrznym, rozstrzygający konkretną 
sprawę, konkretnie określonej osoby fi-
zycznej lub prawnej w postępowaniu unor-
mowanym przez przepisy proceduralne”17.

14 E. Ochendowski: Prawo�administracyjne,�część�ogólna, Toruń 1999, s. 163. 
15 Patrz C. Martysz: Komentarz�do�art.104�Kodeksu�postępowania�administracyjnego [w:] G. Łaszczyca,  

C. Martysz, A. Matan: Kodeks�postępowania�administracyjnego.�Komentarz. Tom II, LEX 2010, i powołana 
tam literatura.

16 Sygn. III AZP 1/88.
17 OSPiKA 1989, z. 3, poz. 59.
18 Patrz np. T. Woś [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska: Postępowanie�sądowoadministracyjne, 

Warszawa 2004, s. 74.
19 Z. R. Kmiecik, E. Kosieradzka: Mit�o�adresacie�decyzji�administracyjnej, <http://www.samorzad.lex.pl/czytaj 

/-/artykul/mit-o-adresacie-decyzji-administracyjnej/3> (dostęp 30.5.2017).

Decyzja administracyjna rozstrzyga spra-
wę administracyjną, konkretyzując sytu-
ację jej indywidualnego adresata oraz wy-
wołując skutki na zewnątrz. W doktrynie 
mowa jest głównie o tzw. zewnętrznym 
adresacie18. Dla odróżnienia aktów we-
wnętrznych od zewnętrznych wskazuje się, 
że „Akty wewnętrzne to akty wydawane 
w sprawach wynikających z podległości 
organizacyjnej lub służbowej, zaś akty ze-
wnętrzne to akty wydawane w sprawach 
niewynikających z podległości organiza-
cyjnej lub służbowej. (…) Wyznacznikiem 
„zewnętrzności” lub „wewnętrzności” aktu 
(„zewnętrzności” lub „wewnętrzności” 
sfery działań administracji) jest więc nie 
tylko czynnik strukturalny (istnienie lub 
brak strukturalnej zależności), ale także 
przedmiot stosunku między podmiota-
mi, które pozostają w takiej zależności”19. 
Owa „zewnętrzność” – moim zdaniem 
– zależy właśnie od przedmiotu stosun-
ku prawnego i przejawia się także w tym, 
że skutek prawny wynika bezpośrednio 
z decyzji, która podlega wykonaniu, jeśli 
jest to decyzja ostateczna. 

Odnosząc wymienione elementy cha-
rakteryzujące akty administracyjne do 
aktów wydawanych w sferze stosunków 
pracy na podstawie przepisów ustawy 
o NIK, o istnieniu sprawy administracyjnej 
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zakończonej decyzją administracyjną, 
można mówić tylko w odniesieniu do 
tych wypadków, w których bezpośred-
nio kształtowana jest sytuacja prawna kon-
trolera. Należą do nich przede wszystkim 
nawiązanie lub rozwiązanie stosunku pracy 
z mianowania.

Powyższe uwagi pozwalają na przyję-
cie, że ani sprawa negatywnej oceny, ani 
skierowanie do lekarza orzecznika nie 
są sprawami administracyjnymi i akty 
je kończące nie są decyzjami admini-
stracyjnymi. Przy tym w odniesieniu do 
negatywnej oceny kwalifikacyjnej usta-
wodawca wyraźnie sformułował podsta-
wę prawną do kontroli sądowej. Istnienie 
takiej podstawy w art. 96 ustawy o NIK, 
w odniesieniu do skierowania do lekarza 
orzecznika ZUS, budzi natomiast poważ-
ne wątpliwości. 

Za przyjęciem poglądu przedstawione-
go przez Naczelny Sąd Administracyjny 
przemawia także wykładnia funkcjonalna. 
Dokonując interpretacji art. 92 ust. 3 usta-
wy o NIK, trzeba wziąć pod uwagę zasady 
sprawiedliwości, słuszności oraz konse-
kwencje społeczne i ekonomiczne, jakie 
może ona spowodować i wybrać tę, która 
będzie najkorzystniejsza. Należy przy tym 
uwzględnić ratio legis interpretowanego 
przepisu. Wydaje się, że w analizowanym 
przypadku chodziło ustawodawcy jedynie 
o stworzenie pewnego „narzędzia”, które-
go użycie pozwoli na podjęcie decyzji wy-
wołującej realne skutki zewnętrzne w po-
staci rozwiązania stosunku pracy. W tym 
ujęciu skierowanie jest jedynie rodzajem 

20 Dz.U. z 2016 r. poz. 1345, ze zm.

polecenia służbowego i wywołuje skutki 
wewnętrzne, gdyż rodzi po stronie kon-
trolera obowiązek poddania się badaniu. 
Wynik tego badania nie przesądza jesz-
cze bezpośrednio o zakończeniu służby. 
Konieczna jest do tego decyzja Prezesa 
NIK o rozwiązaniu stosunku pracy.

Warto dodać, że podobna instytucja 
prawna skierowania pracownika na ba-
dania do lekarza orzecznika ZUS zosta-
ła zawarta w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej20. 
Ustawodawca wskazał w tym przepisie, że 
rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem 
służby cywilnej następuje, z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedze-
nia, w razie między innymi stwierdzenia  
przez lekarza orzecznika ZUS trwałej 
niezdolności do pracy uniemożliwiającej 
wykonywanie obowiązków urzędnika 
służby cywilnej. W celu ustalenia stanu 
zdrowia urzędnika można go skierować 
na badania do lekarza orzecznika, przy 
tym pracodawca może to uczynić z urzędu 
lub na prośbę urzędnika. Ustawodawca 
zdecydował, że do rozstrzygania spraw 
ze stosunku pracy w służbie cywilnej 
właściwe są sądy pracy. Rozdzielił więc 
drogi sądowe i sposób dochodzenia rosz-
czeń w sprawach ze stosunków służbo-
wych. Nie oznacza to jednak, że stosunek 
pracy z mianowania zawarty z urzędni-
kiem służby cywilnej utracił wszystkie 
cechy służbowego o charakterze praw-
noadministracyjnym. W doktrynie pod-
kreśla się, że w odniesieniu do urzędnika 
służby cywilnej: „Skierowanie na badania 
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ma wiążący charakter, odmowa poddania 
się tym badaniom jest zatem przejawem 
niesubordynacji, która może też być pod-
stawą wszczęcia odpowiedzialności dys-
cyplinarnej”21.

Podsumowanie
Wykładnia dokonana przez NSA w gloso-
wanym judykacie zasługuje na aprobatę. 
Sąd słusznie uznał, iż w rozpatrywanej 
sprawie nie występuje element zewnętrz-
ności, który jest niezbędny do zaistnienia 
sprawy administracyjnej. Ogólne odwoła-
nie do „spraw” wskazanych w art. 92 i 93 
ustawy o NIK, zawarte w art. 96 ustawy 
o NIK, nie czyni z nich automatycznie 
spraw administracyjnych. W konsekwen-
cji Sąd odmówił kontroli legalności aktu 
skierowania mianowanego kontrolera do 
lekarza orzecznika ZUS, z tego powodu, 
że brakuje przepisu szczególnego dopusz-
czającego kognicję sądów administracyj-
nych w tej sprawie.

Skierowanie jest aktem wewnętrznego 
kierownictwa, pewnym rodzajem polece-
nia służbowego. Jest konsekwencją cha-
rakteru stosunku służbowego kontrolera, 
który wiąże się z podległością i dyspozy-
cyjnością. Nie kształtuje ono na zewnątrz 
sytuacji prawnej kontrolera. Akt ten nie 
dotyczy jego praw i obowiązków jako oby-
watela. Celem jest prawidłowe realizo-
wanie polityki kadrowej w Izbie. Chodzi 
tu o zapewnienie, że kadra kontrolerska 

21 Z. Góral: Komentarz�do�art.71�ustawy�o�służbie�cywilnej [w:] K.W. Baran (red.), B.M. Ćwiertniak, A. Dubowik, 
T. Duraj , Z. Góral, D. Książek, W. Perdeus, Ł. M. Pisarczyk, S. Płażek, J. Stelina, M. Tomaszewska, E. Ura, 
K. Walczak, M. Wujczyk: Prawo�urzędnicze.�Komentarz, LEX, 2014.

22 Patrz T. Liszcz: Komentarz�do�ustawy…, s. 243.
23 Por. przypis 9.

będzie w stanie realizować przypisane jej 
zadania. Z drugiej strony, regulacja ta ma 
umożliwić pracodawcy właściwą reakcję 
w interesie pracownika, w razie stwierdze-
nia, że wykonywanie zadań służbowych 
może pogłębić stan chorobowy. Rzecz 
jasna nie powinno to służyć jako „element 
szykanowania niewygodnych pracowni-
ków”22. Zabezpieczeniem jest koniecz-
ność wykazania, że w danym przypadku 
skierowanie ma uzasadnienie. Kontrolę 
legalności takiego działania może prze-
prowadzić sąd administracyjny w toku 
badania skargi na decyzję o rozwiązaniu 
stosunku pracy.

Ustalenie właściwego  rozumienia 
i przypisanie odpowiedniego znaczenia 
omawianej regulacji prawnej ma niewąt-
pliwie wpływ na sprawność postępowania 
NIK w sprawach kadrowych ze służbo-
wego stosunku pracy. Przy tym, z przed-
stawionej wyżej analizy wynika, że do 
treści wymienionych przepisów trud-
no było odnieść zasadę clara non sunt  
interpretanda, zgodnie z którą, to co jest 
zrozumiałe i jasne nie wymaga interpre-
tacji. Dobrze więc się stało, że NSA zajął 
się interpretacją tej regulacji i wskazał jej 
ratio legis. 

Z pewnym krytycyzmem i rozsądną 
refleksją należy spojrzeć na dotychczas 
prezentowane poglądy, które były także 
moimi23. Glosowane orzeczenie porząd-
kuje sprawy i precyzyjnie określa skutki 
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prawne podejmowanych przez Prezesa 
NIK aktów i czynności prawnych do-
tyczących rozwiązania stosunku pracy 
z mianowanym kontrolerem ze wzglę-
du na jego stan zdrowia. Niewątpliwie 
taka wykładnia przepisów jak w omawia-
nym orzeczeniu może być odczytana jako 
osłabienie ochrony prawnej kontrolera. 
Do tej pory, teoretycznie rzecz ujmując, 
kontroler mógł w zasadzie dwukrotnie 
zaskarżyć skierowanie: po raz pierwszy 

w odrębnej sprawie dotyczącej tylko tego, 
a ponownie w sprawie o rozwiązanie sto-
sunku pracy.

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

Słowa kluczowe: skierowanie na badania lekarskie, stan zdrowia kontrolera, rozwiązanie  
stosunku pracy, stosunek służbowy, orzeczenie, glosa, ochrona prawna

Key words: referring an employee for medical examination, health of an auditor, termination 
of employment, official relationship
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Najwyższa Izba Kontroli prowadzi działalność kontrolną w  sposób 
planowy. Ma jednak pewien zakres swobody w wyznaczaniu obszaru 
swojej aktywności kontrolnej, gdyż poza kontrolami planowymi prze-
prowadza również  kontrole doraźne, które  są narzędziem szybkiego  
rozpoznawania problemów zgłaszanych do NIK. Autorzy artykułu  
zebrali i szczegółowo przeanalizowali akty prawne dotyczące kontroli  
doraźnych oraz  usystematyzowali wiedzę o  procesie podejmowania  
decyzji o przygotowaniu i przeprowadzeniu tego rodzaju kontroli.

Zasady wycinki drzew przydrożnych

Uwagi na tle wniosku Prezesa NIK do TK

  kontrola i audyt

Trybunał Konstytucyjny (TK) umorzył1 postępowanie w sprawie z wnio - 
sku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o  zbadanie zgodności 
− z art. 2, art. 5 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP − art. 83 ust. 3 
ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody2 w zakresie, w jakim 
przepis ten uzależniał zgodę na wycięcie drzewa z pasa drogowego od 
zastąpienia go innymi drzewami lub krzewami3, w liczbie nie mniejszej 
niż liczba usuwanych drzew. Brak rozstrzygnięcia merytorycznego w tej 
sprawie oraz kolejne nowelizacje ustawy o ochronie przyrody, które nie 
rozwiązały problemu drzew przydrożnych, skłaniają do refleksji nad 
wnioskiem Prezesa NIK oraz analizy postawionych w nim zarzutów.

MICHAŁ ŁYSZKOWSKI 1 2 3

Przyczyny wystąpienia do TK
Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest kon-
stytucyjnym organem, dysponującym 
szerokimi kompetencjami kontrolnymi4 
oraz powołanym do czuwania nad kon-
stytucyjnością i legalnością unormowań 
prawnych5. Daje mu to legitymację do 

1 Postanowienie z 7.3.2017, sygn. K 9/15 (OTK ZU nr A/2017, poz. 11).
2 Dz.U. z 2013 r. poz. 627, ze zm. (dalej: u.o.p. lub ustawa o ochronie przyrody) – przepis w brzmieniu podda-

nym ocenie Trybunału już nie obowiązuje.
3 Dalej: drzewami.
4 Zob. szerzej M. Stębelski: Uwagi�do�art.�202-204�Konstytucji [w:] L. Bosek, M. Safjan: Konstytucja�Rzeczy-

pospolitej�Polskiej,�Komentarz. Warszawa 2016.
5 L. Garlicki: Uwagi�do�art.�191�Konstytucji, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja�Rzeczypospolitej�Polskiej.� 

Komentarz, t. V, Warszawa 2007, s. 6.
6 Zob. E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli,�uwagi�do�art.�11a�

i�art.�53,�Warszawa 2017, s. 73 i 211.

ustalenia stanu faktycznego, udokumen-
towania i dokonania oceny kontrolowanej 
działalności. Wyniki kontroli mogą być 
podstawą m.in. do sformułowania postu-
latów o charakterze generalnym6. Jeśli jest 
to wskazane, następstwem stwierdzonych 
w toku kontroli nieprawidłowości, roz-
wiązaniem preferowanym ze względu na 
stabilność systemu prawa, powinno być 
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dążenie do zmiany praktyki jego stosowa-
nia. Stwierdzenie, że niewłaściwa prakty-
ka ma charakter stały, powtarzalny i po-
wszechny, jest przesłanką do wystąpie-
nia przez Prezesa NIK o zmianę regulacji 
prawnych. Ich brak, w określonym czasie, 
powinien być traktowany jako przesłanka 
rozważenia wystąpienia z wnioskiem do 
Trybunału Konstytucyjnego7.

Prezesowi NIK – na mocy art. 191 Kon-
stytucji − przysługuje legitymacja ogólna 
do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału, 
co jest ściśle związane z pozycją ustrojową 
NIK. W praktyce, uzasadnieniem wystą-
pienia z wnioskiem są, przede wszystkim, 
wątpliwości dostrzeżone w toku kontroli 
realizowanej przez NIK8. Również obec-
nie analizowany wniosek do TK był bez-
pośrednio związany z kontrolą9 przepro-
wadzoną przez instytucję, którą kieruje. 
Jeden z wniosków pokontrolnych dotyczył 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, w tym zmiany praktyki w zakresie 
usuwania drzew i innych obiektów z pasa 
drogowego „gdyż do znacznej liczby wy-
padków na drogach, w tym ze skutkiem 
śmiertelnym, dochodzi w wyniku zde-
rzenia pojazdu z drzewem rosnącym 
w pasie drogowym (…) praktyka stoso-
wania przepisów, polegająca na obowiązku 

7 Prezes NIK z wnioskiem do Trybunału występował stosunkowo rzadko. TK na jego wniosek wydał do tej pory 
wyrok z 28.6.2000 o sygn. K 25/99 (OTK ZU nr 5/2000, poz. 141), uchwały: z 6.2.1996, sygn. W. 11/95 
(OTK ZU nr 1/1996, poz. 5), z 14.5.1997, sygn. W 7/96 (OTK ZU nr 2/1997, poz. 27), z 12.3.1997, sygn. 
W 8/96 (OTK ZU nr 1/1997, poz. 15), postanowienia: z 20.3.1995, sygn. U. 10/94 (OTK ZU 1995, poz. 8),  
z 15.10. 1997 (sygn. U. 14/97, OTK ZU nr 3-4/1997, poz. 48), z 12.11.1997, sygn. W 2/97 (OTK ZU 
nr 3-4/1997, poz. 63), z 8.4.1998, sygn. U. 18/97 (OTK ZU nr 3/1998, poz. 35), oraz – będące przedmio-
tem zainteresowania w tym tekście – postanowienie o sygn. K 9/15.

8 Zob. A. Mączyński, J. Podkowik: Uwagi�do�art.�191�Konstytucji [w:] L. Bosek, M. Safjan: Konstytucja…,� 
op. cit., Nb 54.

9 Informacja o wynikach kontroli Bezpieczeństwo�ruchu�drogowego, KPB-4101-03-00/2013: nr ewid. 148/2014/
KPB, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2014 (dalej: Kontrola).

10 Kontrola, s. 37.

nasadzenia w pasie drogowym kolejnych 
drzew w miejsce usuwanych (w liczbie 
nie mniejszej niż liczba usuwanych) nie 
sprzyja poprawie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, uniemożliwiając likwidację 
tzw. twardego otoczenia drogi”10.

W momencie złożenia wniosku do 
Trybunału kwestionowany art. 83 ust. 3 
u.o.p. stanowił, że: „Wydanie zezwolenia, 
o którym mowa w ust. 1 i 2 [na usunięcie 
drzew], może być uzależnione od prze-
sadzenia drzew lub krzewów w miejsce 
wskazane przez wydającego zezwolenie 
albo zastąpienia ich innymi drzewami lub 
krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba 
usuwanych drzew lub krzewów”.

Zdaniem Prezesa NIK, kwestionowany 
przepis naruszał zasady:
a) dostatecznej określoności prawa, wy-
pływającej z zasady demokratycznego pań-
stwa prawnego (art. 2 Konstytucji),
b) zrównoważonego rozwoju (art. 5 Kon-
stytucji),
c) proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konsty-
tucji).

Uzasadniając pierwszy z zarzutów, wnio-
skodawca stwierdził, że art. 83 ust. 3 u.o.p. 
nie określa miejsca oraz parametrów ilo-
ściowych, wielkościowych i gatunkowych 
nasadzeń zastępczych. Wydanie zezwolenia 
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na jego podstawie uzależnione było od ar-
bitralnego zachowania organu władzy pu-
blicznej, który mógł wydać zezwolenie:
1) bez dodatkowych warunków,
2) nakazując przesadzenie drzew lub krze-
wów na dowolnie wskazane przez siebie 
miejsce albo
3) nakazując zastąpienie usuwanych drzew 
lub krzewów innymi, w liczbie nie mniej-
szej niż liczba usuwanych drzew.

Jak zauważył Prezes NIK, kwestionowa-
ny przepis nie wykluczał, że zezwolenie 
wydane na jego podstawie przewidywać 
będzie obowiązek nasadzenia wielokrot-
ności usuniętych drzew w tym samym 
miejscu, z którego zostały one usunięte.

Prezes NIK, opierając się na wynikach 
kontroli, uznał, że rozstrzygnięcia organów 
administracji podejmowane na podstawie 
kwestionowanego przepisu nie zapadały 
w ramach właściwie rozumianego uznania 
administracyjnego, ale w praktyce miały 
charakter dowolny, wręcz arbitralny. 
Przypomniał, że przepis umożliwiający 
nałożenie określonych obowiązków po-
winien wskazywać przesłanki wyklucza-
jące niejednoznaczność rozstrzygnięcia. 
Tymczasem art. 83 ust. 3 u.o.p. pozosta-
wiał organom administracji tak dużą swo-
bodę decyzyjną, że podmiot występują-
cy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew/krzewów rosnących na 
terenie będącym w jego posiadaniu nie 
był w stanie przewidzieć reakcji władzy 
publicznej. Wymagania jasności i precy-
zji prawa, a także przewidywalność jego 
stosowania, są tym bardziej istotne, że 

11 Ustawa z 21.3.1985 o drogach publicznych (ówcześnie Dz.U. z 2013 r. poz. 260, obecnie Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1440, ze zm.), dalej: u.d.p. lub ustawa o drogach publicznych.

konieczność uzyskania zezwolenia na wy-
cinkę stanowiła formę ograniczenia prawa 
własności, podlegającego ochronie na pod-
stawie art. 64 Konstytucji.

Uzasadniając kolejny zarzut – naruszenia 
zasady zrównoważonego rozwoju, wyrażo-
nej w art. 5 Konstytucji – wnioskodawca 
wskazał na potrzebę poszukiwania rozwią-
zań (również legislacyjnych) sprzyjających 
rozwojowi cywilizacyjnemu, a jednocze-
śnie zapewniających ochronę przyrody. Jak 
podniósł Prezes NIK, szczególne znaczenie 
dla rozwoju społeczeństwa ma poprawa 
jakości infrastruktury, w tym rozbudowa 
oraz utrzymywanie dróg wolnych od moż-
liwych do uniknięcia zagrożeń. Prawidłowe 
wyważenie konkurujących wartości należy 
do ustawodawcy. Tymczasem, w ocenie 
Prezesa NIK, nasadzenia zastępcze w licz-
bie często przewyższającej liczbę drzew 
usuniętych nie sprzyjały bezpieczeństwu 
na drogach, lecz je obniżały. Jego zdaniem, 
art. 83 ust. 3 u.o.p., w kwestionowanym 
zakresie, nie miał też uzasadnienia logicz-
nego. Skoro najczęstszym powodem ubie-
gania się o zgodę na wycinkę był wzgląd na 
bezpieczeństwo użytkowników dróg, to 
uzależnienie jej udzielenia od zastąpienia 
usuwanego drzewa innym drzewem, po-
sadzonym w tym samym miejscu, niwe-
czyło cel wskazany we wniosku. Zauważył 
ponadto, że art. 83 ust. 3 u.o.p., odczy-
tywany w związku z przepisami ustawy 
z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych11, 
z których wynika dyrektywa nieniszczenia 
zieleni w pasie drogowym, mogło prowa-
dzić wręcz do zwiększenia liczby roślin 
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nasadzanych w niewielkiej odległości od 
krawędzi jezdni. Kwestionowany przepis 
prowadził więc do obniżenia stanu bezpie-
czeństwa na drogach; chociaż nie bloko-
wał procesu rozwoju infrastruktury dro-
gowej, to odbierał mu zrównoważony cha-
rakter. Ochrona środowiska nie może być 
realizowana środkami mogącymi rodzić 
zagrożenie życia lub zdrowia obywateli. 
Zdaniem wnioskodawcy, w art. 83 ust. 3 
u.o.p. nie doszło do właściwego wyważenia 
proporcji między potrzebą ochrony przy-
rody a bezpieczeństwem użytkowników 
dróg i nadmierny nacisk został położony 
na tę pierwszą wartość.

Ostatni z zarzutów sformułowanych 
we wniosku Prezesa NIK – naruszenia 
zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3 
Konstytucji) – dotyczył ograniczenia 
prawa własności nakazem uzyskania ze-
zwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. 
Wnioskodawca – choć zarzutu narusze-
nia prawa własności nie podniósł w peti-
tum – stwierdził, że środowisko natural-
ne jest wartością, której ochrona może 
przemawiać za ograniczeniem wolności 
i praw konstytucyjnych. Dlatego uzyska-
nie zezwolenia na wycinkę mogło wią-
zać się z koniecznością poniesienia opłat 
i wypełnienia dodatkowych obowiązków 
przez właściciela, a usunięcie drzewa bez 
zezwolenia narażało go na kary pieniężne. 
Choć więc zastąpienie usuniętych drzew 
przez nasadzenia zastępcze znajdowało 
uzasadnienie w zasadzie zrównoważone-
go rozwoju i ochrony środowiska, to jed-
nak nie można było z niej wyprowadzić 
konkretnych, wyrażonych liczbowo, norm 
nasadzeń. Przyjęcie przez ustawodawcę, 
jako minimalnego kryterium, liczby nasa-
dzeń nie mniejszej niż liczba usuwanych 

roślin, wymagało wskazania konkretnej 
przyczyny, a tej – zdaniem Prezesa NIK 
– brakowało. Podkreślił on, że jeśli za wy-
cięciem drzew miał przemawiać wzgląd 
na bezpieczeństwo ruchu, to nasadzenie 
w tym samym miejscu nowych drzew 
mogło w przyszłości rodzić konieczność 
ich ponownego usuwania, zwłaszcza jeśli 
liczba nowo posadzonych roślin miałaby 
być większa niż liczba roślin usuniętych. 
Odwołując się do wyników kontroli, wnio-
skodawca uznał, że racjonalny ustawodaw-
ca powinien pozostawić ustalenie liczby 
nowych nasadzeń ocenie organu stosują-
cego prawo. Tymczasem − ze względu na 
brzmienie zakwestionowanego przepisu 
– organ ten nie mógł nakazać nasadzeń 
zastępczych w liczbie mniejszej niż licz-
ba usuwanych roślin. Mógł albo w ogóle 
odstąpić od nałożenia obowiązku reali-
zacji nasadzeń zastępczych, albo nakazać 
nasadzenia w liczbie nie niższej niż liczba 
roślin usuwanych.

Z wyżej wymienionych powodów wnio-
skodawca ocenił, że regulacja przewidują-
ca minimalną liczbę nasadzeń nie służyła 
ukształtowaniu ładu prawnego w zakresie 
ochrony środowiska ani nie była do reali-
zacji tego celu konieczna.

Pozostali uczestnicy postępowania, 
Marszałek Sejmu i Prokurator Generalny, 
wnieśli o umorzenie postępowania ze 
względu na utratę mocy obowiązującej 
zakwestionowanego przepisu.

Przewodniczący składu orzekającego 
TK zwrócił się do wnioskodawcy o wy-
jaśnienie, czy „wobec zmiany stanu nor-
matywnego, jaka wynika z wejścia w życie 
art. 29 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 25 czerwca 
2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw 
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(Dz.U. poz. 1045), aktualne pozostają za-
strzeżenia co do konstytucyjności regulacji 
dotyczącej obowiązków, które mogą wiązać 
się z zezwoleniem na wycinkę drzew lub 
krzewów z pasa drogowego, a jeżeli tak, to 
czy i w jaki sposób zmiana stanu norma-
tywnego wpływa na przedmiot i zarzuty 
sformułowane we wniosku”. W odpowiedzi 
Prezes NIK poinformował Trybunał, że 
pogląd wyrażony przez Sejm i Prokurato-
ra Generalnego – o zaistnieniu przesłanki 
umorzenia postępowania ze względu na 
utratę mocy obowiązującej zaskarżonego 
przepisu – jest w jego ocenie uzasadniony.

W tych okolicznościach, Trybunał nie 
udzielił odpowiedzi na wątpliwości kon-
stytucyjne przedstawione przez wniosko-
dawcę z przyczyn formalnych (utraty mocy 
obowiązującej kwestionowanego przepisu). 
Brak wyroku Trybunału oraz kolejne nowe-
lizacje ustawy o ochronie przyrody, które 
nie rozwiązały problemu drzew przydroż-
nych, uzasadniają podjęcie próby oceny 
zasadności zarzutów postawionych przez 
Prezesa NIK.

Uznaniowość decyzji 
w sprawie wycięcia drzewa
Na wstępie należy zauważyć, że zakres 
sformułowanego we wniosku zarzutu 
nie koresponduje z treścią analizowa-
nego przepisu. Wnioskodawca postawił 
tezę, że art. 83 ust. 3 u.o.p. „uzależnia 

12 Zob. s. 4-5 wniosku oraz s. 3 pisemnego stanowiska Marszałka Sejmu.
13 Wniosek, s. 4, podobnie s. 5 i s. 12.
14 Słownik�języka�polskiego�PWN, t. I, Warszawa 1998, s. 73; tak samo: S. Dubisz (red.), Uniwersalny�słownik�

języka�polskiego�PWN, Warszawa 2003, t. I, s. 115; analogicznie: M. Bańko (red.), Wielki�słownik�wyrazów�
obcych�PWN, Warszawa 2003, s. 90.

15 Na tle zasady sprawiedliwości proceduralnej – zob. wyrok TK z 25.7.2013, sygn. SK 17/12 (OTK ZU 
nr 6/A/2013, poz. 86).

16 Zob. wyrok TK z 12.5.2003, sygn. SK 38/02 (OTK ZU nr 5/A/2003, poz. 38).

zgodę na wycięcie drzewa (…) od zastą-
pienia go innymi drzewami lub krzewa-
mi”. Tymczasem przepis ten nie zawierał 
takiego obowiązku, ponieważ stanowił, 
że „wydanie zezwolenia (…) może być 
uzależnione” od określonych działań (wy-
mienionych zresztą przez samego wnio-
skodawcę)12.

Wskazana nieścisłość łączy się z podsta-
wowym zarzutem stawianym przez Prezesa 
NIK, czyli brakiem dostatecznej określo-
ności prawa (art. 2 Konstytucji), ujętej we 
wniosku nawet jako arbitralność. Zdaniem 
wnioskodawcy, wydanie zezwolenia jest 
bowiem „uzależnione (…) od arbitralne-
go uznania organu władzy publicznej”13. 
Przypomnieć więc należy, że „arbitralny” 
to „narzucający komuś swoje zdanie, nie-
znoszący sprzeciwu (…) apodyktyczny”14. 
Przenosząc definicję słownikową na grunt 
prawny, należy zauważyć, że unikanie arbi-
tralności polega na stworzeniu adresatowi 
prawa możności bycia wysłuchanym, ujaw-
nieniu w czytelny sposób motywów roz-
strzygnięcia oraz zapewnieniu uczestnikom 
postępowania przewidywalności przez od-
powiednią spójność i wewnętrzną logikę 
mechanizmów, którym są oni poddani15. 
Rodzajem zabezpieczenia przed arbitral-
nością rozstrzygnięć władzy publicznej jest 
m.in. prawo do sądu16. Wskazane wymogi 
zostały przez ustawodawcę w niniejszym 
wypadku spełnione.
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Powstaje więc pytanie, czy kwestio-
nowany przepis nie jest, jak to zarzucił 
Prezes NIK, niedookreślony w sposób, 
który mógłby naruszać Konstytucję. Do 
stwierdzenia niezgodności z Konstytucją 
nie wystarcza abstrakcyjne stwierdzenie 
niejasności prawa, wynikające z posłużenia 
się przez ustawodawcę wyrażeniem czy 
zwrotem niedookreślonym. Celem zwro-
tów niedookreślonych jest umożliwienie 
organom stosującym prawo – zwłaszcza 
sądom – uwzględnienie wielości okolicz-
ności faktycznych. Korzystanie z tej kom-
petencji nie może być arbitralne; organ 
stosujący prawo musi wyraźnie wskazać, 
w sposób czytelny dla stron i otoczenia, 
jaką treścią w danym wypadku nasycił 
zwrot niedookreślony. Nośnikiem takiej 
informacji jest uzasadnienie rozstrzygnię-
cia17. Sferę pojęć niedookreślonych należy 
jednak odróżnić od sfery uznania admini-
stracyjnego. Pierwsza podlega pełnej wy-
kładni w procesie interpretacji prawa, zaś 
druga dotyczy wyboru konsekwencji za-
istnienia normy prawnej w odniesieniu do 
konkretnego stanu faktycznego.

Faktem jest, że − w analizowanym 
stanie prawnym – udzielenie zezwo-
lenia (albo jego odmowa) na usunięcie 
drzewa stanowiło decyzję o charakterze 
uznaniowym. Świadczyło o tym użycie 
przez ustawodawcę w art. 83 ust. 3 u.o.p. 
zwrotu „Wydanie zezwolenia (…) może 
być uzależnione…”. Z uznaniem admi-
nistracyjnym mamy do czynienia wów-
czas, gdy norma prawna nie determinuje 

17 Zob. wyrok TK z 16.6.2008, sygn. P 37/07 (OTK ZU nr 5/A/2008, poz. 80).
18 Por. E. Ochendowski: Prawo�Administracyjne.�Część�ogólna, Toruń 2013, s. 218-219.
19 A. Błaś: Działania�administracji�publicznej, [w:] J. Boć (red.), Administracja�publiczna, Wrocław 2004, s. 224-225.

w sposób jednoznaczny skutku prawne-
go, lecz wyraźnie pozostawia dokonanie 
takiego wyboru organowi administra-
cyjnemu. To ustawa pozwala na wybór 
następstwa prawnego, przy czym można 
go dokonywać między dwiema lub wię-
cej możliwościami18. Nieporozumieniem 
jest przekonanie – jak stwierdził A. Błaś 
– że niepełna regulacja prawna działania 
administracji zasadniczo podważa zasadę 
pełnego związania prawnego wszystkich 
działań administracji publicznej: „Zasada 
prawnego związania całej działalności ad-
ministracji nie jest mierzona ani szczegó-
łowością przepisów prawa regulujących 
działania administracji publicznej, ani licz-
bą norm prawa odnoszących się do tych 
działań, ani stopniem skrępowania praw-
nego działań administracyjnych, ani żadną, 
nawet najdoskonalszą techniką legislacyjną 
pozwalającą przedstawić prawie lustrza-
ny obraz działań rzeczywistych, niczym 
niezniekształconych. Zasada związania 
prawnego wszystkich działań administracji 
publicznej oznacza, że działania te mogą 
być podejmowane wyłącznie wtedy, gdy 
normy prawa zawierają upoważnienie do 
podjęcia działania w określonej formie, 
gdy upoważniają do podjęcia działania 
w określonych warunkach”19.

Przypomnienia wymaga, że postępo-
wanie o wydanie zezwolenia inicjuje pod-
miot zainteresowany jego uzyskaniem, 
a zarówno decyzja wydana na podstawie 
art. 83 ust. 3 u.o.p., jak i jej uzasadnie-
nie muszą korespondować z wnioskiem. 
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Treść wystąpienia w tej sprawie wyznaczał 
art. 83 ust. 4 u.o.p. Była to pierwsza grani-
ca wskazana przez prawodawcę – zarówno 
inicjatorowi postępowania, jak i ‒ przede 
wszystkim – organowi. Z art. 83 ust. 4 
pkt 6 u.o.p. wynikało, że wniosek o wy-
danie zezwolenia powinien określać m.in. 
powód zamierzonego usunięcia drzewa, 
na przykład zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, które musiało mieć 
charakter obiektywny i konkretny, a nie 
hipotetyczny. Ocena tego zagrożenia pod-
legała weryfikacji w dalszym postępowa-
niu administracyjnym20.

Zgodnie z art. 107 § 1 k.p.a.,21 decyzja 
powinna zawierać liczne elementy, pozwa-
lające stronie postępowania dostosować się 
do rozstrzygnięcia. Do standardów decyzji 
uznaniowych należy przede wszystkim 
ustalenie, czy w sprawie podjęto niezbęd-
ne kroki do wyjaśnienia jej stanu faktycz-
nego, a także czy nie przekroczono granic 
uznania administracyjnego przez niena-
leżyte wyważenie interesu społecznego 
i uzasadnionych interesów stron postępo-
wania (art. 7 k.p.a.). W tym miejscu należy 
przypomnieć pogląd, że jeżeli w sprawach 
pozostawionych uznaniu administracyj-
nemu interes społeczny nie stoi temu na 
przeszkodzie i jeśli leży to w kompetencji 
organu administracji, ma on obowiązek 

20 Zob. wyrok WSA z 8.3.2006, sygn. akt II SA/Sz 925/05.
21 Ustawa z 14.6.1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (ówcześnie Dz.U. z 2013 r. poz. 267, ze zm., 

obecnie Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.), dalej: k.p.a.
22 Zob. m.in. wyrok NSA z 11.6.1981, sygn. akt SA 820/81; M. Jaśkowska: Uznanie�administracyjne�a�inne�

formy�władzy�dyskrecjonalnej�administracji�publicznej�[w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), 
System�prawa�administracyjnego.�Tom�I.�Instytucje�prawa�administracyjnego,�Warszawa 2010, s. 289;  
E. Łętowska: Glosa�do�wyroku�NSA�z�3�kwietnia�2001�r.,�sygn.�akt�V�SA�1868/00,�Orzecznictwo Sądów 
Polskich, nr 7-8/2002.

23 A. Habuda: Uznanie�administracyjne�w�demokratycznym�państwie�prawa, „Przegląd Prawa i Administracji”, 
nr 46, s. 108.

załatwić sprawę w sposób pozytywny dla 
strony (domniemanie pozytywnego roz-
strzygnięcia)22.

Dla oceny prawidłowości stosowania 
kwestionowanego przepisu szczególne 
znaczenie ma kontrola sądowoadmini-
stracyjna decyzji wydanych na jego pod-
stawie. Uznanie administracyjne nie jest 
bowiem sferą wolną od związania kon-
stytucyjnego i ustawowego ani od kontro-
li sądów administracyjnych23. Trybunał 
Konstytucyjny już w 1993 r., dokonując 
oceny podstaw prawnych działania ad-
ministracji na gruncie zasad demokra-
tycznego państwa prawnego i legalizmu, 
stwierdził, że „nie może być mowy o ja-
kimkolwiek «swobodnym», tzn. w okre-
ślonych granicach niezwiązanym prawem 
i niekontrolowanym działaniu administra-
cji. (…) swobodne uznanie (…) umożli-
wia i zobowiązuje odpowiednie organy 
do zbadania wszystkich okoliczności da-
nego przypadku w celu wyszukania naj-
bardziej właściwego, odpowiadającego 
prawdzie obiektywnej i swemu celowi 
rozstrzygnięcia. Swobodne uznanie staje 
się w ten sposób pewną szczególną formą 
wykonywania przepisów prawa, polega-
jącą na tym, że organ stosujący prawo 
ma uwzględnić indywidualne warunki 
każdego wypadku, których stwierdzenie 
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jest możliwe tylko w tym stopniu, by móc 
wydać decyzję zgodną z wolą ustawodaw-
cy. To działanie organu administracyjnego 
musi być jednak uzasadnione i podlega 
kon troli”24. Cytowane stanowisko TK 
było potwierdzeniem wieloletniej linii 
orzeczniczej sądów administracyjnych, 
która pozostaje aktualna.

Dla zakresu kontroli sądowej decy-
zji uznaniowych istotne znaczenie ma 
wypracowane w tym zakresie orzecz-
nictwo. Choć sądy administracyjne nie 
posiadają uprawnień do merytorycz-
nej kontroli takich decyzji (poza ba-
daniem prawidłowości postępowania 
przeprowadzonego przez organy oraz ba-
daniem ich formalnej poprawności), 
to przesłanka zgodności z prawem jest 
w ich orzeczeniach traktowana bardzo 
szeroko. Obejmuje przede wszystkim 
istnienie podstaw prawnych i faktycz-
nych rozstrzygnięcia. Podczas kontroli 
podstawy prawnej sądy badają przepisy 
mające zastosowanie w sprawie, kon-
trolują prawidłowość przeprowadzonej 
wykładni i uchylają decyzje w razie do-
konania błędnej subsumpcji. Sprawdzają 
też prawidłowość postępowania wy-
jaśniającego, a więc jego zakres, spo-
sób przeprowadzenia i prawidłowość 
dokonanej oceny25. W przypadku de-
cyzji opartych na uznaniu, sądy kon-
trolują też przestrzeganie przez organy 

24 Orzeczenie z 29.9.1993, sygn. K 17/92 (OTK ZU 1993, poz. 33), zob. też wyroki TK z: 3.6.2003, sygn.  
K 43/02 (OTK ZU nr 6/A/2003, poz. 49), 20.12.2005, sygn. SK 68/03 (OTK ZU nr 11/A/2005, poz. 138), 
29.10. 2009, sygn. K 32/08 (OTK ZU nr 9/A/2009, poz. 139).

25 Zob. R. Hauser: Uznanie�administracyjne, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel�(red.),�System�prawa…, 
op. cit., s. 302-304 i powołane tam orzecznictwo oraz literatura.

26 Wniosek s. 7, za: K. Gruszecki: Realizacja�zasady�zrównoważonego�rozwoju�środowiska�(„nasadzenia�
zastępcze”),�Zeszyty NSA 5-6/2007, s. 42.

dyrektyw wyboru, zawartych w prze-
pisach. Stwarza to szerokie możliwości 
kontroli ze względu na zasady ogólne 
k.p.a.

W orzecznictwie sądowoadministracyj-
nym przyjęto, że udzielenie zezwolenia 
na wycięcie drzew mogło mieć miejsce 
w sytuacji, gdy przyczyna uzasadniająca 
wniosek o wycinkę została przez organ 
uznana za na tyle ważną, że przeważała nad 
wynikającą z u.o.p. zasadą ochrony drzew. 
Przy ocenie owej przyczyny, na płaszczyź-
nie samej ustawy o ochronie przyrody, 
należało uwzględnić zarówno dyrektywy 
wynikające z art. 2 ust. 1 pkt 8 i 9 u.o.p., 
jak i art. 125 pkt 3 u.o.p., pozwalającego 
niszczyć, a więc także wycinać, rośliny 
m.in. ze względu na potrzeby racjonalnej 
gospodarki, funkcjonalnie łączącej się z za-
sadą zrównoważonego rozwoju.

Uzasadniając niezgodność kwestio-
nowanego przepisu z art. 2 Konstytucji, 
Prezes NIK zwrócił uwagę, że organ ad-
ministracji może w decyzji wskazać trzy 
lokalizacje nasadzeń/przesadzeń: (tę samą 
nieruchomość, z której mają być usunięte 
drzewa, inną nieruchomość znajdującą się 
w posiadaniu ubiegającego się o zezwo-
lenie oraz nieruchomość komunalną)26. 
Zarazem wielokrotnie sugerował, opiera-
jąc się na wynikach kontroli, że wskazane 
przez organ miejsce nasadzeń ma być toż-
same z miejscem, z którego drzewo zostało 
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usunięte27. Pogląd ten, choć nie znajdował 
uzasadnienia w przepisach, wręcz deter-
minował wniosek28. Dodatkowo można 
– jak się wydaje − przyjąć dopuszczal-
ność rozwiązania, w ramach którego miej-
scem nasadzenia/przesadzenia może być 
(za wcześniej udzieloną zgodą) nierucho-
mość osoby trzeciej. Ponadto, przy wybo-
rze możliwej lokalizacji trzeba uwzględnić 
podstawową okoliczność, że miejsce to ma 
zapewniać trwałość zabiegu, zarówno ze 
względu na przeznaczenie nieruchomości 
(w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego), jak i odpowiednie wa-
runki przyrodnicze dla przesadzonej rośli-
ny. Kolejne przesłanki dokonania wyboru 
miejsca nasadzenia/przesadzenia są ujęte 
w odrębnych przepisach, co zostanie przy-
bliżone w dalszej części artykułu.

Ze względu na wielość okoliczności, 
które powinny zostać uwzględnione przy 
wydawaniu decyzji dotyczącej usunięcia 
drzewa z nieruchomości, za słuszną należy 
uznać – kwestionowaną przez Prezesa NIK 
– powściągliwość ustawodawcy w rozbu-
dowywaniu u.o.p. i wprowadzaniu kolej-
nych kryteriów decyzyjnych29. Oceniając 
art. 83 ust. 3 u.o.p., należy brać pod uwagę 
postulat, jaki Trybunał skierował do or-
ganów stosujących prawo, że administra-
cja pełni wobec obywatela rolę służebną, 

27 Zob. strony: 2, 5, 10, 11, 12 i 17 wniosku.
28 Wnioskodawca pisze wręcz, że jest „prawnie dopuszczalna (podkreślenie własne) praktyka dokonywania 

nasadzeń w bezpośredniej bliskości krawędzi jezdni [która] przyczynia się do zmniejszenia bezpieczeństwa 
użytkowników dróg” (s. 10 wniosku).

29 Stanowisko wnioskodawcy co do zakresu uznaniowości w art. 83 ust. 3 u.o.p. nie jest jednak konsekwentne. 
Prezes NIK stwierdził we wniosku też, że „Racjonalny ustawodawca powinien kwestię ilości (podkreślenie 
własne) nowych nasadzeń pozostawić ocenie i decyzji organu stosującego prawo” (wniosek, s. 17).

30 Zob. wyrok TK z 15.11.2010, sygn. P 32/09 (OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 100) i inne wskazane w nim wyroki TK.
31 Zob. wyrok NSA z 3.4.2001, sygn. akt V SA 1868/00.

a jej obowiązkiem jest fachowa i rzetelna 
pomoc. W postępowaniu administracyj-
nym nie powinna więc mieć miejsca pa-
sywność organu administracji, przerzuca-
jącego cały ciężar gromadzenia materia-
łu dowodowego na zainteresowanych30. 
Organ administracji zobowiązany jest też 
w czytelny sposób, umożliwiający sądowi 
kontrolę, przedstawić zarówno przesłanki 
faktyczne i interpretacyjne wnioskowania, 
jak i rozważenie tego uznania w świetle 
domniemania pozytywnego rozstrzygnię-
cia31. Decyzja administracyjna wydana na 
podstawie art. 83 ust. 3 u.o.p., szczególnie 
jeśli organ administracji spełni minimum 
obowiązków wskazanych w art. 107 k.p.a., 
przy rzetelnym wykorzystaniu wypraco-
wanych przez orzecznictwo przesłanek, 
nie powinna była stanowić zaskoczenia 
dla inicjatora postępowania.

Wskazane okoliczności nie pozwalają 
więc przyjąć tezy o arbitralności decyzji 
wydawanych na podstawie art. 83 ust. 3 
u.o.p. Dokładniej zaś – ich potencjalna 
arbitralność nie wynika z treści czy też 
konstrukcji tego przepisu.

Przesłanki decyzji w sprawie 
zezwolenia na wycięcie drzew
Oceniając postawiony przez Prezesa NIK 
zarzut naruszenia art. 5 Konstytucji, 
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należało uwzględnić, że w postępowaniu 
administracyjnym interes strony musi być 
konfrontowany z interesem publicznym. 
Ustawa o ochronie przyrody określa cele, 
zasady i formy ochrony przyrody żywej 
i nieożywionej oraz krajobrazu (art. 1), 
a sama ochrona przyrody polega na za-
chowaniu, zrównoważonym użytkowaniu 
oraz odnawianiu zasobów, tworów i skład-
ników przyrody, w tym zieleni w miastach 
i wsiach oraz zadrzewień (art. 2 ust. 1 
pkt 8 i 9 u.o.p.)32. W rozdziale 4 u.o.p., 
zatytułowanym „Ochrona terenów zie-
leni i zadrzewień”, ustawodawca zawarł 
wiele przepisów, których celem jest m.in. 
ochrona drzew. Postulat ich zachowania, 
poza art. 83 ust. 1 u.o.p. przewidującym 
konieczność uzyskania zezwolenia na wy-
cięcie drzewa, znalazł swój wyraz m.in. 
w obostrzeniach zawartych w art. 83 ust. 3 
ustawy, mającym charakter wyjątku od 
reguły33. Dlatego też można przyjąć, że 
ustawodawca wprowadził – co zresztą 
potwierdził Prezes NIK – ważkie prze-
słanki nakazujące chronić drzewa przed 
bezzasadnym usuwaniem.

Prezes NIK wskazał obowiązki, jakie 
nakłada na organy administracji publicznej 
ustawa o drogach publicznych w związku 

32 Na podobnych założeniach oparty jest art. 3 pkt 13 ustawy z 27.4.2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 672, ze zm.; dalej: p.o.ś.), który stanowi, że przez ochronę środowiska rozumie się „podjęcie 
lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta 
polega w szczególności na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowi-
ska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, c) przywracaniu 
elementów przyrodniczych do stanu właściwego”.

33 Można przy tym rozważać, czy reguła (zakaz nieskrępowanego usuwania drzew) nie jest sama wyjątkiem 
od reguły (swobodnego korzystania z własności – gospodarowania nieruchomością, na której są drzewa). 
Tego rodzaju rozważania wykraczają jednak poza przedmiot artykułu.

34 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ówcześnie Dz.U. z 1999 r. nr 43 poz. 430, 
ze zm., obecnie Dz.U. z 2016 r. poz. 124), dalej: rozporządzenie.

ze szczególną rolą zieleni przydrożnej, 
traktowanej jako element biernego bez-
pieczeństwa i mającej w szczególności 
chronić użytkowników dróg przed ośle-
pianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kie-
runku przeciwnego, a same drogi przed 
zawiewaniem i zaśnieżaniem, zaś tere-
ny przyległe – przed nadmiernym hała-
sem, zanieczyszczeniem powietrza, wody 
i gleby (art. 4 pkt 22 u.d.p.). Ustawodawca, 
uznając szczególne znaczenie zieleni przy-
drożnej w zapewnieniu bezpieczeństwa, 
zabronił „dokonywania w pasie drogowym 
czynności, które mogłyby powodować 
niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej 
urządzeń albo zmniejszenie jej trwało-
ści oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu 
drogowego”, w szczególności zabronił zaś 
„usuwania, niszczenia i uszkadzania za-
drzewień przydrożnych” (art. 39 pkt 12 
u.d.p.). Ponadto prawodawca określił wa-
runki34, które musi spełniać zieleń przy-
drożna, aby wypełniała funkcje określone 
w ustawie. Te aspekty przez Prezesa NIK 
nie zostały uwzględnione. Tymczasem § 52 
ust. 1 rozporządzenia stanowi, że: „Pas 
zieleni może być elementem pasa dro-
gowego, jeżeli pełni funkcje estetyczne 
lub związane z ochroną środowiska albo 
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przyczynia się do wypełnienia wymagań 
określonych w § 1 ust. 3 rozporządzenia”35. 
Jeszcze istotniejszą treść, z punktu wi-
dzenia oceny zarzutów sformułowanych 
we wniosku Prezesa NIK, zawiera ust. 2 
przywołanego paragrafu, w myśl którego 
„Zieleń w pasie drogowym nie powinna 
zagrażać bezpieczeństwu uczestników 
ruchu, ograniczać wymaganego pola wi-
doczności, skrajni drogi oraz utrudniać 
utrzymania drogi”. Ponadto, zgodnie z § 53 
rozporządzenia, szerokość pasa zieleni, 
zapewniająca wystarczające warunki jej 
wegetacji i pielęgnacji, powinna wynosić 
co najmniej 3 m (jeżeli jest to rząd drzew, 
żywopłot lub pasmo krzewów). Drzewa 
w pasie drogowym powinny być tak usy-
tuowane, żeby w okresie swojej wegetacji 
nie powodowały niszczenia nawierzch-
ni drogi ani nie utrudniały użytkowania 
chodników przez pieszych, zaś odległość 
pnia drzewa od krawędzi jezdni nie po-
winna być mniejsza niż 3 m (mniejszą od-
ległość dopuszcza się w wypadku przebu-
dowy albo remontu drogi, o ile zostaną 
spełnione pozostałe warunki określone 
w rozporządzeniu).

Wskazane przepisy u.o.p. oraz u.d.p. 
wraz z przepisami wykonawczymi dowo-
dzą, że decyzja w sprawie wydania zezwo-
lenia powinna uwzględniać znacznie więcej 
elementów, niż wynikałoby to z wniosku 

35 Chodzi w szczególności o: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa użytko-
wania, b) nośności i stateczności konstrukcji, c) bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru 
lub innego miejscowego zagrożenia, d) ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed 
nadmiernym hałasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb; 2) odpowiednie warunki użyt-
kowe zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej; 3) niezbędne warunki do korzystania z drogi publicznej 
przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

36 Ustawa z 16.10.1991 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. poz. 1079, ze zm.).
37 D. R. Kijowski: Pozwolenia�w�administracji�publicznej, Białystok 2000, s. 100, [za:] K. Gruszecki: Ustawa�

o�ochronie�przyrody.�Komentarz, Warszawa 2010, s. 356.

Prezesa NIK. Zaobserwowana w trakcie 
kontroli praktyka sadzenia drzew w pasie 
drogowym była więc nie tylko niezgodna 
z intencjami prawodawcy, ale wręcz nie 
znajdowała podstaw prawnych.

Konieczność całościowej oceny oko-
liczności wydania zezwolenia na usuwa-
nie drzew i krzewów była eksponowana 
już na gruncie poprzednio obowiązującej 
ustawy o ochronie przyrody36. Zauważono 
wówczas, że choć zezwolenia mają charak-
ter uznaniowy, to nie mogą „pozostawać 
w sprzeczności z:
a) obowiązującymi zasadami prawa,
b) postanowieniami Konstytucji,
c) przepisami zawierającymi normy po-
wszechnie obowiązujące i podlegający-
mi bezpośredniemu stosowaniu w danej 
sprawie normami międzynarodowymi,
d) ustawą wymagającą wymóg uzyskania 
zezwolenia,
e) ustawami szczególnymi,
f) innymi powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa”37.

Ustalenia te są aktualne i obecnie.
Podsumowując tę część rozważań, trzeba 

jeszcze raz zaznaczyć, że organ administra-
cji działa w określonych prawem granicach, 
a treść opisanych i analizowanych regulacji 
nie stanowi podstawy decyzji arbitralnych. 
Co więcej, wydane rozstrzygnięcie pod-
lega dodatkowo ocenie sądu, co stwarza 
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instytucjonalne gwarancje ochrony inte-
resów podmiotów występujących o ze-
zwolenie.

Proporcjonalność ingerencji 
w prawo własności
Ostatni z postawionych przez Prezesa NIK 
zarzutów dotyczył naruszenia zasady pro-
porcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji) 
ze względu na nadmierną i nieuzasadnio-
ną ingerencję w konstytucyjnie chronione 
prawo własności (nakaz nasadzania drzew 
w tym samym miejscu, z którego zostały 
one usunięte)38.

Jak to zostało już wyżej wskazane, 
kwestionowany przepis wymogu takich 
nasadzeń nie zawierał. Przypomnieć 
również trzeba, że wynikająca z art. 31 
ust. 1 Konstytucji zasada wolności nie 
ma charakteru bezwzględnego i może 
podlegać ograniczeniom ze względu na 
konieczność ochrony innych wartości kon-
stytucyjnych. Jak stanowi art. 31 ust. 3 
Konstytucji: „Ograniczenia w zakresie 
korzystania z konstytucyjnych wolności 
i praw mogą być ustanawiane (...) gdy są 
konieczne w demokratycznym państwie 
(...) dla ochrony środowiska (...)”39. Należy 
pamiętać, że – zgodnie z utrwalonym 

38 Zob. s. 17 wniosku.
39 Art. 31 ust. 3 Konstytucji nie jest traktowany jako samodzielny wzorzec kontroli konstytucyjności, ale taki, 

który wprowadza przesłanki oceny dopuszczalności ograniczeń praw lub wolności konstytucyjnych. Aby 
taka ocena była zatem możliwa, konieczne jest bezpośrednie i wyraźne wskazanie prawa lub wolności, któ-
rego ograniczenie dotyczy. Brak takiego wskazania prowadzi do uznania, że art. 31 ust. 3 Konstytucji jest 
nieadekwatnym wzorcem kontroli. We wniosku Prezesa NIK zarzut ingerencji w prawo własności pojawił 
się jedynie w uzasadnieniu.

40 Zob. np. wyroki TK z: 14.10.2009, sygn. Kp 4/09 (OTK ZU nr 9/A/2009, poz. 134), 8.10.2015 r., sygn. 
SK 11/13 (OTK ZU nr 9/A/2015, poz. 144).

41 Zob. M. Łyszkowski: Ochrona�praw�majątkowych�a�ochrona�środowiska�w�orzecznictwie�TK�–�wybrane�pro-
blemy [w:] J. Rotko (red.), Wybrane�problemy�prawa�ochrony�środowiska�w�orzecznictwie, Wrocław 2015.

42 Zob. wyrok NSA z 19.1.2012, sygn. akt II OSK 2078/10, postanowienie SN z 9.9.2011, sygn. akt I CSK 
657/11.

i niekwestionowanym orzecznictwem 
TK – prawo własności nie jest prawem 
absolutnym, a na jego treść składają się 
również obowiązki właściciela, związane 
z zabezpieczeniem interesu publicznego 
czy szerzej – dobra wspólnego40. Takim 
uzasadnionym ograniczeniem w korzy-
staniu z własności jest obowiązek ochrony 
środowiska41.

Z art. 31 ust. 3 Konstytucji wynika rów-
nież, że działania zmierzające do zapew-
nienia ochrony środowiska nie mogą pro-
wadzić do naruszenia istoty konstytucyj-
nych wolności i praw. Jest to nawiązanie 
do wyartykułowanej w art. 5 Konstytucji 
zasady zrównoważonego rozwoju, w której 
nie znajduje miejsca hamowanie działań 
o charakterze gospodarczym, społecz-
nym i politycznym z powoływaniem się 
na ochronę środowiska. Ustalenia te znaj-
dują potwierdzenie w orzecznictwie42. 

Nie ma wątpliwości, że art. 83 ust. 1 
u.o.p. spełniał dwie z przesłanek określo-
nych w art. 31 ust. 3 Konstytucji – formy 
(ustawa) i celu (ochrona przyrody, miesz-
czącej się w szerszej kategorii – ochronie 
środowiska). Rozważając niezbędność 
wprowadzonego ograniczenia należy przy-
pomnieć, że u.o.p. już wcześniej zawierała 
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przepis zwalniający z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na wycinkę w zakresie postu-
lowanym we wnioskach z kontroli NIK. 
Art. 83 ust. 6 pkt 6 u.o.p. stanowił, że: 
„Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do 
drzew lub krzewów (…) niszczących na-
wierzchnię i infrastrukturę drogową, ogra-
niczających widoczność na łukach i skrzy-
żowaniach, z wyłączeniem rosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej do reje-
stru zabytków”. Przepis ten został jednak 
po roku obowiązywania (sic!) uchylony43. 
Skutek jego działania – opisywana w me-
diach „rzeź drzew”44 – był tak oczywisty, że 
w uzasadnieniu projektu ustawy uchylają-
cej nie zostało nawet sformułowane żadne 
uzasadnienie tej zmiany legislacyjnej45.

Niezależnie od powyższego, należy 
zwrócić uwagę, że na mocy art. 86 ust. 1 
pkt 5 u.o.p. usunięcie drzew i krzewów, 
które zagrażały m.in. bezpieczeństwu 
ruchu drogowego nie podlegało opłacie. 
Takiemu samemu zwolnieniu z opłaty, na 
mocy art. 86 ust. 1 pkt 6 u.o.p., podlegało 
usunięcie drzew w związku z przebudową 
dróg publicznych. Każdorazowo istniała 
więc możliwość ograniczenia uciążliwości 
nałożonej przez prawodawcę na właści-
ciela, pod warunkiem wystąpienia o ze-
zwolenie, które spełniałoby wymogi okre-
ślone w art. 83 ust. 4 u.o.p. W praktyce 
przygotowanie uzasadnienia tego rodzaju 
wniosku dodatkowo ułatwiało rozwinięte 
orzecznictwo sądów administracyjnych.

43 Przez art. 8 pkt 4 ustawy z 18.5.2005 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. nr 113 poz. 954).

44 Zob. np. I. Trusewicz: Mazurska�masakra�piłą�motorową, „Rzeczpospolita” nr 263 z 9.11.2004.
45 Druk nr 3386, Sejm IV kadencji.
46 Ustawa z 10.4.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-

nych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031).

Na marginesie należy dodać, że kwestio-
nowanemu przez Prezesa NIK przepisowi 
nie podlegała istotna część nowych inwe-
stycji drogowych, co wynika z art. 21 ust. 2 
tzw. specustawy46, przewidującego, że: „Do 
usuwania drzew i krzewów znajdujących 
się na nieruchomościach objętych decy-
zją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów 
usuwanych z nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów 
o ochronie przyrody w zakresie obowiąz-
ku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie 
oraz opłat z tym związanych”. Z uprawnie-
niem tym wiązał się obowiązek dokonania 
kompensacji przyrodniczej, której miej-
scem są nieruchomości stanowiące wła-
sność Skarbu Państwa, zarządzane przez 
Lasy Państwowe (art. 21a ust. 1 specusta-
wy). Regulacja ta, stanowiąca wyjątek od 
reguły, w istotnym zakresie ograniczała 
oddziaływanie kwestionowanego przepisu, 
wyłączając spod jego działania większość 
nowo budowanych w Polsce dróg.

Granice interpretacji prawa
Nie podejmując próby oceny konstytu-
cyjności kwestionowanego przepisu, na-
leżało zwrócić uwagę na prezentowany 
w orzecznictwie TK pogląd, że stwier-
dzenie niezgodności określonej regulacji 
z Konstytucją, ze względu na jej niejedno-
znaczność czy brak precyzji, będzie uzasad-
nione wyłącznie wówczas, gdy wątpliwości 
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interpretacyjne mają charakter kwalifi-
kowany. Ma to miejsce, jeżeli:
1) rozstrzygnięcie omawianych wątpliwo-
ści nie jest możliwe na podstawie reguł 
egzegezy tekstu prawnego, przyjętych 
w kulturze prawnej;
2) zastosowanie wskazanych reguł nie po-
zwala na wyeliminowanie wątpliwości bez 
konieczności podejmowania przez organ 
władzy publicznej decyzji w istocie arbi-
tralnych;
3) trudności w ich usunięciu, szczególnie 
z punktu widzenia adresatów danej regu-
lacji, okazują się rażąco nadmierne, czego 
nie można usprawiedliwić złożonością nor-
mowanej materii47.

Przedstawione we wcześniejszej części 
tekstu argumenty nie pozwalają na przy-
jęcie, że doszło do powstania kwalifiko-
wanych wątpliwości interpretacyjnych, 
niepozwalających na wydanie prawidłowej 
decyzji administracyjnej, której podstawą 
byłby kwestionowany art. 83 ust. 3 u.o.p. 
Za uzasadnione przyjmuję stanowisko, że 
od wejścia w życie ustawy o ochronie przy-
rody, dzięki latom pracy orzeczniczej or-
ganów administracji i sądów administra-
cyjnych, a także wysiłkowi nauki prawa, 
następowało ewolucyjne tworzenie sta-
bilnego i przewidywalnego zestawu kry-
teriów, stanowiących podstawę wydania 
decyzji administracyjnej w sprawie wycię-
cia drzewa. Uzyskane w ten sposób me-
chanizmy podejmowania decyzji zapew-
niały w coraz większym stopniu realizację 
wartości, o których stanowi art. 8 k.p.a.

47 Wyrok TK z 13.9.2011, sygn. akt P 33/09 (OTK ZU nr 7/A/2011, poz. 71).
48 Zob. wyrok TK z 31.3.2005, sygn. SK 26/02 (OTK ZU nr 3/A/2004, poz. 29) oraz postanowienie TK  

z 21.9. 2005, sygn. SK 32/04 (OTK ZU nr 8/A/2005, poz. 95).

Należy mieć na uwadze, że w orzecznic-
twie TK zostało wypracowane stanowisko, 
zgodnie z którym stałość, powtarzalność 
i powszechność praktyki sądowej może 
nadawać kwestionowanemu unormowaniu 
określone znaczenie, podlegające następnie 
kontroli konstytucyjności. Kiedy praktyka 
ta powoduje nadanie samym przepisom 
trwałego i niekonstytucyjnego znaczenia, 
to przedmiotem kontroli konstytucyjno-
ści staje się norma prawna odczytywana 
z danego przepisu zgodnie z ustaloną prak-
tyką48. Taka sytuacja, w odniesieniu do 
praktyki stosowania art. 83 ust. 3 u.o.p., 
nie miała miejsca.

Podsumowanie 
Jako podstawową przyczynę wystąpienia 
do Trybunału należy uznać uzasadnio-
ną troskę Prezesa NIK o życie i zdrowie 
użytkowników dróg. Jednak, na margi-
nesie wcześniej poczynionych ustaleń, 
można przyjąć, że Prezes NIK swoim 
działaniem wpisał się w realizację nało-
żonego na władze publiczne obowiązku 
zapewnienia ochrony środowiska. Choć 
jego wniosek dotyczył stwierdzenia nie-
konstytucyjności istotnej części ograni-
czeń związanych z uzyskaniem zezwole-
nia na wycięcie drzew to – gdyby został 
rozpoznany merytorycznie – mógł do-
prowadzić do rozstrzygnięcia istotnych 
wątpliwości w sprawie relacji między 
istotnymi wartościami konstytucyjny-
mi (bezpieczeństwem użytkowników 
dróg, prawem własności oraz ochroną 
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środowiska), z uwzględnieniem zasa-
dy zrównoważonego rozwoju (art. 5 
Konstytucji in fine).

Art. 5 Konstytucji jest normą progra-
mową, określającą cele działania państwa 
wymagające od władz publicznych pro-
wadzenia odpowiedniej polityki – w tym 
wypadku w zakresie ochrony środowiska. 
Należy przy tym zastrzec, że zadania te 
mają charakter permanentny − nigdy nie 
zostaną zrealizowane w tym znaczeniu, 
że osiągnięcie celu oznaczałoby zakoń-
czenie danej działalności. Chodzi tu bo-
wiem o działalność skierowaną nie tylko 
na osiągnięcie, ale i na aktywne utrzymy-
wanie pewnego stanu rzeczy. Jedną z cech 
administracji publicznej jest jej ciągłość 
i stabilność; poszczególne jednostkowe 
rozstrzygnięcia składają się na proces ad-
ministrowania, który ma właśnie charakter 
stały, permanentny49. Za racjonalny nale-
ży więc uznać pogląd, że zawarty w art. 5 
Konstytucji wymóg „zapewnienia ochrony 
środowiska” nie oznacza powiązania go 
z obowiązkiem o sprecyzowanym, punkto-
wym charakterze. Istotą tego pojęcia jest 
działanie w określonym, konstytucyjnie 
wyznaczonym kierunku oraz założony po-
stęp, polegający na stałym podnoszeniu 
jakości opisywanych w ustawodawstwie 
zwykłym wartości. Oczywiście, wartości, 
które mają być zapewniane, nie mają cha-
rakteru absolutnego i podlegają również 

49 Zob. J. Zimmerman: Prawo�administracyjne,�Warszawa 2010, s. 31. Pogląd ten ma zastosowanie, w zakresie 
omawianym w artykule, do ogółu władz publicznych.

50 Kontrola: Przestrzeganie�przez�zarządy�dróg�powiatowych�oraz�jednostki�samorządu�terytorialnego�przepisów�
ustawy�z�dnia�16�kwietnia�2004�r.�o�ochronie�przyrody�(Dz.U.�nr�92,�poz.�880,�ze�zm.)�w�zakresie�usuwania�drzew�
przydrożnych, przeprowadzona przez delegaturę NIK w Olsztynie (nr ewid.: S/07/002/lol, niepublikowana).

51 Wystąpienie pokontrolne z 7.5.2008, nr LOL-4113-01-03/07, analogicznie w wystąpieniu z 9.5.2008,  
nr LOL-4113-01-04/07.

ograniczeniom, na co również Prezes NIK 
zwrócił uwagę we wniosku.

Oceniając argumenty przedstawione 
przez Prezesa NIK, należało uwzględnić 
wyniki wcześniejszej, doraźnej kontroli 
NIK50. Z upublicznionych wystąpień po-
kontrolnych wynika, że procedura usuwa-
nia drzew przydrożnych była prowadzo-
na w sposób odbiegający od standardów 
wyznaczonych przez prawo powszechnie 
obowiązujące. Podkreślono wówczas, że 
wydawane decyzje o kwalifikacji drzew do 
usunięcia nie spełniały wymogów określo-
nych w k.p.a., w szczególności z powodu 
błędnego lub niekompletnego uzasadnie-
nia, ograniczającego się do stwierdzenia, 
że wytypowane do usunięcia drzewa sta-
nowią zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego – bez wskazania, na czym fak-
tycznie zagrożenie to polegało51.

Biorąc pod uwagę wyniki wcześniej 
prowadzonej kontroli doraźnej oraz wy-
niki kontroli stanowiącej podstawę wy-
stąpienia do TK, wnioskodawca – jak się 
wydaje – nie w pełni uwzględnił takie 
wartości, jak bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego oraz ochrona przyrody. Jak wynika 
z pierwszej kontroli NIK, decyzje zezwa-
lające na usuwanie drzew przydrożnych 
były często wydawane bez właściwego 
uzasadnienia, w trybie wręcz uproszczo-
nym. Lakonicznym uzasadnieniem hur-
towo wydawanych zezwoleń była właśnie 
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konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
na drogach.

Z kolei kontrola będąca podstawą wy-
stąpienia z wnioskiem do TK doprowa-
dziła Prezesa NIK do wniosku, że wymo-
gi stawiane przez organy administracji 
w ramach uzyskania zezwolenia na usu-
wanie drzew skutkują nasadzaniem no-
wych drzew w pasie drogi. Choć między 
jedną a drugą kontrolą NIK art. 83 ust. 3 
u.o.p. nie uległ zmianie, to w zaobserwo-
wanych działaniach organów administra-
cji (oraz wyciągniętych na ich podstawie 
wnioskach pokontrolnych), które dzieli 
mniej niż dekada, nie ma konsekwencji 
ani spójności. 

W postępowaniu organów administracji 
brakuje więc czynnika, który pozwoliłby na 
zachowanie równowagi pomiędzy ochroną 
zadrzewień (przyrody) i bezpieczeństwem 
oraz komfortem uczestników ruchu dro-
gowego. Jej osiągnięcie byłoby pożądane 
zarówno z punktu widzenia zrównowa-
żonego rozwoju, jak i zapewnienia lepszej 
ochrony własności oraz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

Ponieważ kwestionowany przepis zo-
stał parokrotnie znowelizowany po zło-
żeniu wniosku do Trybunału, a zapewne 

52 Wyrok WSA z 29.10.2012, sygn. akt IV SA/Wa 1935/12.

w najbliższym czasie zmieni się znowu, 
formułowanie wniosków de lege ferenda 
wykracza poza ramy artykułu. Jak zawsze 
należy uznać za pożądany stan równo-
wagi, łączący się ze stabilnością prawa. 
Stabilność ta w sposób oczywisty ułatwia 
prowadzenie postępowania administra-
cyjnego w sposób budzący zaufanie jego 
uczestników do władzy publicznej (art. 8 
k.p.a.), co sprzyja zachowaniu wartości 
konstytucyjnych, w tym również wska-
zanej przez Prezesa NIK zasady demo-
kratycznego państwa prawnego.

W osiąganiu wskazanych w kontroli re-
zultatów dodatkowo mogłaby pomóc, oce-
niana również przez NIK, odpowiednia 
działalność prewencyjno-wychowawcza 
kierowana do użytkowników dróg, ponie-
waż „uderzenie w drzewo nie jest przyczyną 
wypadku, ale jego konsekwencją wynika-
jącą z przyczyn leżących po stronie czło-
wieka – kierowcy czy czasami pieszego”52.

dr MICHAŁ ŁYSZKOWSKI
specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, 
zwłaszcza w ustrojowych podstawach 
ochrony środowiska

Słowa kluczowe: wycinka drzew, ochrona środowiska, konstytucja, uznanie administracyjne 

Key words: tree felling, environmental protection, constitution, administrative recognition
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Bezpieczeństwo stosowania 
suplementów diety

Dopuszczanie produktów do obrotu w Polsce

ZOFIA KOTYNIA, PRZEMYSŁAW SZEWCZYK, GRAŻYNA TUZIKIEWICZ-GNITECKA

Suplementy diety, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, definio-
wane są jako środki spożywcze. Stąd wynika ich powszechna dostępność, a prowadzone 
na szeroką skalę kampanie reklamowe tych produktów powodują wzrost zainteresowania  
konsumentów. Dane uzyskane podczas badania Najwyższej Izby Kontroli wskazują 
jednak, że na tle wielkości podaży i spożycia możliwość prawdziwie skutecznej kontroli 
rynku suplementów przez organy Inspekcji Sanitarnej nie istnieje. W 2016 r. do we-
ryfikacji przybywało dziennie przeciętnie około 30 powiadomień o produktach nowo 
wprowadzanych do obrotu. Tymczasem w  Głównym Inspektoracie Sanitarnym ich 
przyjmowaniem i  rozpatrywaniem zajmowało się tylko siedem osób, wypełniających 
także inne zadania.

Suplementy diety przestały być trakto-
wane jako chwilowa, przemijająca moda, 
a stały się innowacyjnym elementem stylu 
życia, dającym namiastkę prawidłowej, 
dobrze zbilansowanej diety. 

Często są czynnikiem mającym rekom-
pensować brak aktywności fizycznej, po-
śpiech, stres, a nawet złe samopoczucie. 
Wszystko to sprawia, że zaciera się granica 

1 Prof. dr hab. n. med. M. Kozłowska-Wojciechowska: Opinia�na�temat�wpływu�na�zdrowie�człowieka�stosowania�
suplementów�diety,�przeglądu�badań�spożycia�i�zapotrzebowania�na�te�produkty�w�Polsce,�sprawozdania�
z�najnowszych�badań�o�ich�przydatności�dla�poprawy�wskaźników�zdrowotnych,�monitorowania�zagrożeń,�
edukacji�zdrowotnej�i�stanu�wiedzy�o�niedoborach�witamin�i�innych�składników�w�społeczeństwie�oraz�wpływu�
na�zdrowie, czerwiec 2016 r. 

pomiędzy koniecznością zażywania pre-
paratów witaminowych a stosowaniem 
ich bez uzasadnienia1.

Rynek suplementów diety rozwija się 
w Polsce bardzo dynamicznie. 

W 2015 r. Polacy wydali na suplementy 
diety 3,5 mld zł, kupując blisko 190 mln 
opakowań. Dane Komisji Europejskiej 
wskazywały, że już w latach 1997–2005 
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Rysunek 1. Wartość rynku suplementów diety (w mld zł)

Źródło: Raport PMR „Rynek suplementów diety w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015–2020”.
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nasz rynek wzrósł o 219% i był to najwyż-
szy wzrost wśród wszystkich państw Unii 
Europejskiej. Prowadzone badania2 wyka-
zują, w latach 2017–2020 będzie on roz-
wijał się w tempie ok. 8% rocznie. 

Uwarunkowania
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) zdrowie publiczne to 
zorganizowany wysiłek społeczny, reali-
zowany głównie przez wspólne działania 
instytucji publicznych, mający na celu po-
lepszenie, promocję, ochronę i przywra-
canie zdrowia ludności. 

Zadania z tego zakresu określone zosta-
ły w art. 2 ustawy z 11 września 2015 r. 
o zdrowiu publicznym3. Obejmują one 
m.in. monitorowanie i ocenę stanu zdrowia 

2 Według Raportu PMR pt. „Rynek suplementów diety w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015–2020”.
3 Dz.U. poz. 1916, ze zm.
4 Dz.U. WE. L 31 z 1.2.2002, s. 1, ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, s. 463, ze zm.

społeczeństwa, jego zagrożeń oraz jakości 
życia związanej ze zdrowiem społeczeń-
stwa, edukację zdrowotną dostosowaną 
do potrzeb różnych grup społeczeństwa, 
w szczególności dzieci, młodzieży i osób 
starszych oraz promocję zdrowia.

Regulacje unijne z tej dziedziny tworzą 
pakiet przepisów obejmujących cały łań-
cuch żywnościowy. 

Jednym z  najistotniejszych aktów 
jest rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 sty-
cznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasa-
dy i wymagania prawa żywnościowego, 
powołujące Europejski Urząd do Spraw 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia-
jące procedury w sprawie bezpieczeństwa 
żywności4. Rozporządzenie to stosuje się 
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do wszystkich etapów produkcji, prze-
twarzania i dystrybucji żywności.

Podstawowe krajowe regulacje zawarto 
w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpie-
czeństwie żywności i żywienia5. Zgodnie 
z jej art. 3 ust. 3 pkt 5 bezpieczeństwo żyw-
ności to ogół warunków, które muszą być 
spełnione i działań, które muszą być podej-
mowane na wszystkich etapach produkcji 
lub obrotu żywnością, w celu zapewnienia 
zdrowia i życia człowieka.

Czym jest suplement diety 
– skala problemu
Definicję suplementu diety określono 
w art. 3 ust. 3 pkt 39 ustawy o bżż jako 
środek spożywczy (żywność), którego 
celem jest uzupełnienie normalnej diety, 
będący skoncentrowanym źródłem wi-
tamin lub składników mineralnych bądź 
innych substancji wykazujących efekt 
odżywczy lub inny fizjologiczny, poje-
dynczych lub złożonych, wprowadzany 
do obrotu w formie umożliwiającej daw-
kowanie. Powyższe przesłanki muszą być 
spełnione kumulatywnie. Suplement diety 
nie może natomiast posiadać właściwości 
produktu leczniczego w rozumieniu prze-
pisów ustawy z 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne6. 

Zgodnie z art. 27 ustawy o bżż, suple-
menty diety mogą zawierać w swoim skła-
dzie witaminy i składniki mineralne, które 
naturalnie występują w żywności i spoży-
wane są jako jej część oraz inne substancje 
wykazujące efekt odżywczy lub inny efekt 
fizjologiczny. Maksymalny dopuszczalny 

5 Dz.U. z 2017 r. poz. 149, ze zm., zwana dalej „ustawą o bżż”.
6 Dz.U. z 2016 r. poz. 2142, ze zm.

poziom zawartości witamin i składników 
mineralnych oraz innych substancji w su-
plementach diety zapewnia, że zwykle sto-
sowanie ich zgodnie z informacją zamiesz-
czoną w oznakowaniu będzie bezpieczne. 
Suplementy przeznaczone bezpośrednio 
dla konsumenta finalnego są wprowadzane 
do obrotu w opakowaniach.

Oznakowanie, prezentacja i reklama su-
plementów diety nie mogą zawierać infor-
macji stwierdzających lub sugerujących, 
że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie 
może dostarczyć organizmowi wystar-
czających ilości składników odżywczych.

Suplementy diety oferowane są do sprze-
daży pod taką samą postacią (tabletek, 
kapsułek, drażetek), jak leki czy wyroby 
medyczne. Jednak różnice między tymi 
produktami są zasadnicze. Dotyczy to 
zarówno sposobu działania, jak zasad do-
puszczania czy wprowadzania do obrotu. 

Lek od wyrobu medycznego różni przede 
wszystkim sposób działania – produkty 
lecznicze mają działanie farmakologiczne, 
a wyroby medyczne – fizyczne, mecha-
niczne. Działanie wyrobu medycznego jest 
znacznie ograniczone w porównaniu z dzia-
łaniem produktu leczniczego. Krople do 
oczu zawierające antybiotyk będą lekiem, 
ale te służące np. do nawilżania soczewek 
– wyrobem medycznym. 

W przypadku leku wskazania do sto-
sowania są określone w charakterystyce 
produktu leczniczego i zatwierdzone przez 
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i  Produktów 
Biobójczych. W odniesieniu do suplementu 
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diety – wskazania nie są określone – suple-
menty służą uzupełnianiu diety. 

Rejestracja i dopuszczenie do obrotu 
leku następuje przez Urząd Rejestracji 
na podstawie wniosku zawierającego 
szczegółową dokumentację gwarantują-
cą jakość, skuteczność i bezpieczeństwo 
stosowania. Dla suplementu diety prawo 
nie wymaga rejestracji, ani szczegółowej 
dokumentacji. Przy wprowadzaniu pro-
duktu do sprzedaży wystarczy powiadomić 
Główny Inspektorat Sanitarny i dostarczyć 
wzór opakowania.

Lek wymaga ciągłego nadzoru i mo-
nitorowania jakości przez Inspekcję 
Farmaceutyczną, ponadto sprawdzania 
bezpieczeństwa stosowania przez lekarzy, 
farmaceutów i podmiot wprowadzający do 
obrotu. Wobec suplementu diety nie ma 
ustawowego wymogu ciągłego monitorowa-
nia bezpieczeństwa stosowania. Jakość jest 
nadzorowana przez Inspekcję Sanitarną.

7 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Dopuszczanie�do�obrotu�suplementów�
diety,�nr ewid.195/2016/P/16/078/LLO, Delegatura NIK w Łodzi, marzec 2017 r.

W obecnym stanie prawnym wprowa-
dzenie na rynek suplementu diety wymaga 
ze strony przedsiębiorcy jedynie prawidło-
wego złożenia powiadomienia do organu 
nadzoru, którym jest Główny Inspektor 
Sanitarny. Spełnienie tego warunku for-
malnego umożliwia sprzedaż zgłoszonego 
produktu.

W rejestrze GIS od 2007 r. wpisano 
łącznie blisko 30 tys. produktów zgłoszo-
nych jako suplementy diety. O ile w latach 
2013–2015 przybywało ich 3-4 tys. rocz-
nie, o tyle w 2016 r. już 7,4 tys. 

Ustalenia kontroli
Przedmiotem ogólnopolskiej kontroli 
Najwyższej Izby Kontroli, koordynowa-
nej przez Delegaturę NIK w Łodzi7, były 
zagadnienia związane z działaniami orga-
nów państwa w obszarze wprowadzania 
do obrotu suplementów diety. Celem była 
przede wszystkim ocena, czy ich działania, 

Rysunek 2. Liczba produktów wpisanych do rejestru GIS, zgłoszonych w poszczegól-
nych latach jako suplementy diety

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z rejestru GIS, dostęp na <www.rejestrzp.gis.gov.pl>.
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podejmowane zgodnie z przepisami prawa, 
są wystarczające dla zapewnienia bezpie-
czeństwa zdrowotnego konsumentów. 
Analizie poddano także stan obowiązu-
jącego w tym zakresie ustawodawstwa.

Ustalenia kontroli wykazały, że w Polsce 
nie jest zapewniony właściwy poziom bez-
pieczeństwa suplementów diety. Organy 
państwowe nierzetelnie realizowały za-
dania związane z wprowadzaniem ich po 
raz pierwszy do obrotu. Nieskuteczny był 
także nadzór nad jakością zdrowotną su-
plementów, również w niedostatecznym 
zakresie prowadzono edukację żywieniową 
dotyczącą tych produktów. W ocenie NIK 
związane jest to przede wszystkim z nie-
adekwatnymi z punktu widzenia zapew-
nienia bezpieczeństwa suplementów diety 
rozwiązaniami legislacyjnymi, szczególnie 
jeśli chodzi o wprowadzanie suplementów 
diety do obrotu po raz pierwszy oraz w od-
niesieniu do reklamy tych produktów.

W latach 2014–2016 w Głównym Inspe-
ktoracie Sanitarnym w wypadku rozpatry-
wanych powiadomień o wprowadzeniu lub 
zamiarze wprowadzenia suplementu diety 
po raz pierwszy do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, od przekaza-
nia ich do GIS przez podmiot wprowa-
dzający, do chwili rozpoczęcia weryfika-
cji upływało średnio niemal 8 miesięcy 
(a maksymalnie blisko 1,5 roku). Wobec 
połowy ogólnej liczby powiadomień z lat 
2014–2016, tj. ok. 6 tysięcy, w ogóle nie 
rozpoczęto procesu weryfikacji, co ozna-
cza, że nie podjęto nawet próby ustalenia, 
czy wprowadzane produkty są bezpieczne 
dla konsumentów. Nie oznacza to przy 
tym, że w odniesieniu do tych produktów, 
wobec których rozpoczęto proces weryfi-
kacji, podejmowane działania zapewniały 

konsumentom bezpieczeństwo. Wpływał 
na to niewiarygodnie długi czas realizacji 
procedur. Średni okres trwania weryfikacji 
powiadomień wynosił 455 dni (maksymal-
nie 817 dni). Postępowania wyjaśniające 
wszczęte wcześniej, tj. w latach 2009–2010 
trwały blisko 2300 dni (ponad 6 lat), przy 
czym najdłuższe z nich – ponad 3100 dni 
(ok. 8,5 roku).

Teoretycznie istnieją szanse, że produkt, 
który trafia na rynek zostanie zbadany, jed-
nak w praktyce wielkość rynku przekracza 
możliwości kontrolne Inspekcji Sanitarnej. 
Kontrole, które prowadzi Inspekcja do-
tyczą zaledwie części rynku, a same po-
stępowania mogą trwać nierzadko – jak 
wykazała kontrola NIK – nawet kilka lat. 
W wielu wypadkach sprzedawane suple-
menty nie są badane. 

W toku kontroli Najwyższa Izba Kon-
troli zleciła badanie losowo wybranych 
suplementów diety Narodowemu Insty-
tutowi Leków (pod względem jakościo-
wym – określenia grupy drobnoustro-
jów i  ilościowym – określenia liczby 
komórek drobnoustrojów w próbkach 
suplementów diety z grupy probiotyków) 
oraz Łódzkiemu Regionalnemu Parkowi 
Naukowo-Technologicznemu (przeprowa-
dzenie analizy jakościowej pojedynczych 
związków z mieszaniny wieloskładnikowej 
wybranych próbek suplementów diety). 

Na jedenaście badanych prób, w czte-
rech próbkach suplementów diety z grupy 
probiotyków stwierdzono obecność nie-
wykazanych w składzie szczepów drobno-
ustrojów. Również w czterech próbkach 
poddanych badaniu stwierdzono niższą, 
niż deklarowana na opakowaniu, licz-
bę bakterii probiotycznych. Co więcej, 
w jednej próbce wykryto zanieczyszczenie 
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produktu – obecność bakterii chorobo-
twórczych z grupy Enterococcus Faecium, 
czyli tzw. bakterii kałowych. W związku 
z tą sprawą NIK poinformowała Głównego 
Inspektora Sanitarnego o stwierdze-
niu bezpośredniego zagrożenia zdrowia 
i życia konsumentów, celem podjęcia 
działań zmierzających do wycofania ska-
żonej partii produktu. Do 3 lutego 2017 r. 
z wprowadzonej do obrotu partii tego 
suplementu w ilości 165 327 opakowań 
(ponad 1,65 miliona kapsułek) wycofano 
jedynie 16 317 sztuk opakowań (163 ty-
siące kapsułek). W wyniku zawiadomie-
nia skierowanego przez Prezesa NIK do 
Prokuratora Generalnego, prokuratura 
wszczęła postępowanie w sprawie czynu 
polegającego na wprowadzeniu do obrotu 
zafałszowanego suplementu diety, szko-
dliwego dla zdrowia lub życia człowieka.

Podkreślić należy, że nawet przy tak 
niewielkiej skali badań zleconych przez 
Izbę, odsetek produktów zawierających 
niekorzystne dla zdrowia składniki jest 
bardzo wysoki.

Narodowy Instytut Leków w ramach 
swoich statutowych badań oceniał zawar-
tość żywych bakterii probiotycznych w su-
plementach w różnych okresach określonej 
przez producenta przydatności do spo-
życia, tj. od chwili wyprodukowania do 
końca okresu przydatności wskazanego 
na opakowaniu. 

Na 56 badanych próbek – stabilności 
liczby żywych bakterii nie posiadało aż 
89% próbek. Wraz z upływem czasu, jesz-
cze w okresie przydatności do spożycia, 
następował dynamiczny spadek liczby 
korzystnych dla zdrowia żywych komó-
rek bakterii. Zdarzało się, że ich liczba 
w części próbek spadła miliardkrotnie. 

W jednym z suplementów na przykład 
– ważnym do lutego 2016 r. – z deklaro-
wanej liczby bakterii 2,5x109, w lutym 
2015 r. było 2,3x107, w sierpniu 2015 r. 
– jedynie 2,3x101, a w lutym 2016 r. – mniej 
niż 101. Wśród badanych suplementów 
były też i takie, które z deklarowanej liczby 
2x109 czy 4x108 bakterii na rok przed upły-
wem terminu ważności posiadały mniej 
niż 10 bakterii. Ponadto jeden z probio-
tycznych suplementów diety zakażony 
był grzybami.

Również Minister Zdrowia nierzetelnie 
wypełniał obowiązki związane z nadzo-
rem nad przestrzeganiem przepisów prawa 
żywnościowego w odniesieniu do suple-
mentów diety. Nie dokonywał oceny ry-
zyka, nie analizował prawdopodobieństwa 
wystąpienia zdarzeń niepożądanych, nie-
bezpiecznych lub wyrządzających szkodę.

W Ministerstwie Zdrowia nie zapew-
niono warunków organizacyjno-finanso-
wych do realizacji przez Radę do Spraw 
Monitoringu Żywności i Żywienia zadań 
związanych z funkcjonowaniem programu 
monitoringu na potrzeby oceny ryzyka. Co 
najmniej od 2011 r. Rada nie realizowała 
przypisanych jej zadań, a Minister Zdrowia 
nie egzekwował od niej przygotowywa-
nia stosownych opracowań, uznając, że 
brak aktywności Rady nie miał wpływu 
na efektywność prowadzenia obserwacji 
dotyczącej bezpieczeństwa żywności i ży-
wienia. W ten sposób przewidziany w usta-
wie o bezpieczeństwie żywności i żywie-
nia organ opiniodawczy stał się organem 
fasadowym, niewpływającym w żadnym 
stopniu na zapewnienie bezpieczeństwa 
konsumentom suplementów diety. 

Z wybranej do kontroli dokumentacji 
dotyczącej 45 suplementów diety, które 
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nie powinny być wprowadzone do obro-
tu z uwagi na zawartość niedozwolonych 
składników, aż 38 znajdowało się w sprze-
daży w czasie prowadzenia badań kon-
trolnych przez NIK (sprawdzono sprze-
daż internetową). Produkty te zawierały 
składniki kwestionowane przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego, stwarzające nie-
bezpieczeństwo dla konsumentów, gdyż 
– jak wskazywał Inspektor w pismach 
kierowanych do podmiotów wprowa-
dzających te produkty do obrotu – mogły 
m.in. wykazywać właściwości alergenne 
i rakotwórcze, powodować zakażenia dróg 
oddechowych i moczowych, zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych, przyczy-
nić się do powstawania ropni, zapalenia 
wsierdzia, osierdzia, czasami zatruć pokar-
mowych; nie posiadały historii spożycia 
i wprowadzenie ich do obrotu stanowiło-
by naruszenie przepisów prawa żywno-
ściowego; niektóre miały cechy produktu 
leczniczego. 

W Głównym Inspektoracie Sanitarnym 
nie monitorowano interakcji i działań 
niepożądanych stosowania suplemen-
tów diety. Zadanie to przypisane zosta-
ło Zespołowi do spraw Suplementów 
Diety – organowi opiniodawczo-dorad-
czemu Głównego Inspektora Sanitarnego 
działającemu w ramach Rady Sanitarno- 
-Epidemiologicznej. Nie realizował on jed-
nak tego zadania, a także dwóch innych, 
kluczowych dla bezpieczeństwa suplemen-
tów diety. W toku kontroli ustalono także, 
że właściwe służby tylko w niewielkim za-
kresie prowadziły jakiekolwiek działania na 

8 Zadania wynikające z art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4 ustawy o zdrowiu publicznym.

rzecz monitorowania zagrożeń zdrowia ze 
strony suplementów diety i rozpowszech-
niania czynników ryzyka oraz udostępnia-
nia informacji w tym zakresie8. W szczegól-
ności nie podejmowano systematycznych 
i skutecznych przedsięwzięć edukacyjnych 
i informacyjnych dotyczących tych produk-
tów w celu ukształtowania w społeczeń-
stwie odpowiednich postaw i zachowań 
zdrowotnych. Tymczasem z opinii biegłego 
wynika, iż „uzupełnianie diety suplemen-
tami winno być poprzedzone analizą okre-
ślającą nawyki żywieniowe, stan ogólny 
człowieka, przeciwwskazania zdrowotne, 
choroby przebyte, występujące choroby 
przewlekłe, prowadzone terapie i stoso-
wane leki, cechy określające status eko-
nomiczno-społeczny oraz inne czynniki, 
np. środowiskowo-rodzinne, a nie bezmyśl-
ną reklamą i złudnymi obietnicami. (…) 
Według badań Instytutu Matki i Dziecka 
z 2012 r. niedobory u dzieci dotyczą jedy-
nie witaminy D i wapnia. Zdaniem lekarzy 
sporadycznie można zaobserwować brak 
żelaza lub magnezu. Wszystkiego innego, 
do czego zachęcają producenci suplemen-
tów – czyli kilkunastu typów witamin, 
m.in. A, B, E czy K, oraz innych minerałów 
jest – albo w normie, albo wręcz w nadmia-
rze. (…) Prawidłowo zbilansowana dieta 
powinna zaspokoić zapotrzebowanie od-
żywcze dzieci, a badania epidemiologiczne, 
analizujące ich dietę nie wykazują w niej 
istotnych niedoborów (poza witaminą D), 
wymagających dodatkowej suplementacji”. 

Prof. dr hab. n.med. Małgorzata Kozło-
wska-Wojciechowska wskazuje ponadto, 
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że „mimo wielu udowodnionych pozy-
tywnych skutków działania suplementów 
diety nie można zapominać o istniejących 
zagrożeniach wynikających z możliwości 
przedawkowania tych preparatów, stoso-
wania ich w niewystarczających ilościach, 
interakcji między lekami a składnikami 
odżywczymi, wpływu na wyniki badań 
diagnostycznych, czy przeciwwskazań przy 
niektórych chorobach”. I tak: nadmierne 
spożywanie witamin i składników mine-
ralnych może powodować skutki ubocz-
ne wówczas, kiedy stosowanie ich nie ma 
uzasadnienia z żywieniowego punktu wi-
dzenia. Przykładami są: przedawkowanie 
witaminy A, która ma działanie teratogen-
ne (uszkadzające płód), nadmiar miedzi 
powoduje uszkodzenie wątroby, a wysokie 
dawki fluoru powodują fluorozę. Innym 
składnikiem mineralnym, którego nadmiar 
w organizmie może powodować szkodli-
we działanie jest żelazo, odkładające się 
w trzustce, wątrobie i w innych narządach 
powodując tzw. hemochromatozę. 

Częstym problemem jest też łączenie 
ze sobą preparatów witaminowo-mine-
ralnych z „żywnością funkcjonalną”, czyli 
produktami spożywczymi wzbogacony-
mi w: nienasycone kwasy tłuszczowe, 
witaminy i składniki mineralne, sterole 
i stanole, błonnik pokarmowy oraz pro-
biotyki i prebiotyki (np. napoje wzbo-
gacane w witaminy E, B1, B2, B6, płatki 
śniadaniowe – w witaminy z grupy B i C, 
niacynę i żelazo, margaryny wzbogacone 
w stanole i sterole roślinne). Objawy nad-
miaru składników mineralnych, zwłaszcza 
w początkowym okresie, można pomylić 
z objawami innych schorzeń. Najczęściej są 
to bóle głowy, osłabienie, zaburzenia funk-
cjonowania układu nerwowego, a także 

przewodu pokarmowego. Takie uboczne 
skutki mogą pojawić się bezpośrednio po 
przyjęciu jednorazowo bardzo dużej, czę-
sto już toksycznej dawki. Przy spożywaniu 
mniejszych ilości suplementów diety, ale 
przez dłuższy okres, objawy mogą pojawić 
się dopiero po pewnym czasie. 

Stosowanie w nadmiarze suplementów 
diety jest bardzo często przeciwwskaza-
niem przy niektórych chorobach. Dzieje 
się tak np. w przypadku hemochromato-
zy, powstałej na skutek przedawkowania 
żelaza, które gromadzi się w wątrobie, 
trzustce i sercu, powodując tym samym 
uszkodzenie narządów. 

Nieodpowiednie stosowanie suplemen-
tów diety może również prowadzić do nie-
bezpiecznych interakcji między lekami 
a składnikami odżywczymi. Podawanie 
osobom będącym w trakcie kuracji an-
tynowotworowej suplementów z zieloną 
herbatą zaburza leczenie antynowotwo-
rowe, zaś przyjmowanie przez chorych 
na epilepsję preparatów z Ginkgo Biloba 
prowadzi do zmniejszenia skuteczności 
leków przeciwpadaczkowych. Osoby le-
czone przeciwkrzepliwie warfaryną nie 
powinny stosować suplementów diety za-
wierających glukozaminę i chondroitynę 
(substancji polecanych na problemy ze 
stawami), gdyż powodują nasilenie dzia-
łania leku, zwiększając tym samym ryzyko 
krwawień. Ponadto magnez, wapń, żelazo 
czy cynk obniżają wchłanianie tetracyklin 
(antybiotyków), miedź – powoduje zmniej-
szenie wchłaniania penicyliny, a witaminy 
z grupy B osłabiają działanie leków prze-
ciwdrgawkowych. 

Kolejnym negatywnym skutkiem nad-
miernego stosowania suplementów die-
ty może być ich wpływ na wyniki badań 
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diagnostycznych, czynią je one albo fał-
szywie dodatnimi albo ujemnymi. I tak, 
tiamina może pokazywać fałszywie do-
datni wynik badania kwasu moczowego, 
witamina C zwiększa prawdopodobień-
stwo nieprawdziwie niskiego pH moczu, 
natomiast nadmiar żelaza, co jest zwłaszcza 
ważne wśród pacjentów w grupie ryzyka 
zachorowań na raka jelita grubego, może 
powodować fałszywie dodatni wynik ba-
dania kału na obecność krwi. Dodatkowo 
zaniżony wynik badania stężenia wapnia 
w surowicy krwi występuje przy zbyt 
dużym spożyciu fluoru.

Profesor M. Kozło wska-Wojciechowska 
zaznacza także, iż dla roślinnych suple-
mentów diety nie jest wymagane prowa-
dzenie badań toksykologicznych, istnieje 
zatem obawa, że interakcje mogą wystąpić 
pomiędzy roślinnymi produktami i kon-
wencjonalnymi lekami lub że aktywacja 
metaboliczna składników botanicznych 
suplementu diety może prowadzić do po-
wstania toksycznych metabolitów. Reakcje 
ze strony organizmu człowieka induko-
wane mieszankami ziołowymi są trud-
ne do przewidzenia. Wynika to z kilku 
przyczyn. Po pierwsze, znany jest efekt 
działania każdej substancji z osobna, nato-
miast rezultat połączenia tych substancji 
jest trudny do przewidzenia. Po drugie, 
pomiędzy składowymi preparatu może 
zachodzić efekt synergistyczny lub anta-
gonistyczny. Dodatkowo dużą trudność 
sprawia analiza reakcji występujących po 
mieszankach wieloskładnikowych.

Nadzór nad reklamą 
suplementów diety
Na dynamiczny rozwój rynku suplemen-
tów diety niewątpliwy wpływ ma ich 

reklama. Zgodnie z danymi Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji (KRRiT), produ-
cenci suplementów diety wydali w 2015 r. 
871 mln zł na promocję tych produktów. 
Z danych KRRiT wynika także, iż od 
1997 r. do 2015 r. liczba reklam z sektora 
produktów zdrowotnych i leków (w tym 
suplementów diety) wzrosła blisko dwu-
dziestokrotnie, podczas gdy ogólna liczba 
reklam tylko trzykrotnie.

Polacy tymczasem niewiele wiedzą 
o suplementach diety. Przeprowadzone 
w 2014 r. przez TNS Polska badanie wyka-
zało, że aż 41% ankietowanych przypisało 
suplementom diety właściwości lecznicze, 
których produkty te nie mają. Ponadto 50% 
pytanych uważało, że suplementy są tak 
samo kontrolowane jak leki.

NIK wskazała, że polski rynek narażony 
jest szczególnie na nieuczciwe praktyki 
rynkowe, naruszające zbiorowe interesy 
konsumentów. W krajach o utrwalonych 
praktykach rynkowych nadużyciom za-
pobiega zjawisko samoograniczania się 
producentów i importerów, jeśli chodzi 
o nieuczciwe praktyki. W Polsce propo-
zycje takiego samoograniczania pojawiły 
się dopiero w toku kontroli NIK. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów oraz organy Inspekcji 
Sanitarnej w ograniczonym i niedostatecz-
nym zakresie sprawowali nadzór nad rekla-
mą suplementów diety. Minister Zdrowia 
działań w tym zakresie nie podejmował 
zaś w ogóle. 

Wszczęte przez Prezesa UOKiK w od-
niesieniu do reklam suplementów diety 
postępowania stanowiły jedynie 0,6% 
wszystkich prowadzonych w okresie ob-
jętym kontrolą. W znakomitej większo-
ści wypadków Prezes UOKiK stosował 
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praktykę kierowania otrzymywanych 
zawiadomień o podejrzeniu naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów, od-
noszących się do reklamy suplementów 
diety, do innych organów administracji. 

Główny Inspektor Sanitarny nie moni-
torował reklam suplementów diety w me-
diach, a organy Inspekcji Sanitarnej szcze-
bla wojewódzkiego i powiatowego tylko 
sporadycznie kontrolowały internetowy 
rynek tych produktów.

Tymczasem, z dokonanego w trakcie 
kontroli NIK przeglądu stron interneto-
wych, na których prezentowane były su-
plementy diety wynikało, że reklamy po-
szczególnych produktów zawierają m.in. 
treści, które przypisują suplementom wła-
ściwości lecznicze, sugerują, że stanowią 
one niezbędny element codziennej diety, 
będący remedium na liczne dolegliwo-
ści i potrzeby; obiecują szybką poprawę 
zdrowia oraz wykorzystują niewiedzę, nie-
świadomość, brak doświadczenia klientów, 
nadużywają zaufania odbiorców.

Wnioski i uwagi NIK
Rynek suplementów diety w Polsce NIK 
oceniła jako obszar wysokiego ryzyka zdro-
wotnego, niedostatecznie zdiagnozowa-
nego i nadzorowanego przez służby pań-
stwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
żywnościowe. Najwyższa Izba Kontroli 
wskazała zatem na konieczność objęcia 
go przez Ministra Zdrowia szczególnym 
nadzorem, w celu wyegzekwowania od 
organów sprawujących nadzór nad bez-
pieczeństwem suplementów diety realiza-
cji wszystkich obowiązków wynikających 
z już obowiązujących aktów prawnych. 

Ponadto, Izba widzi potrzebę podjęcia 
działań legislacyjnych, zmierzających do 

wprowadzenia nowych, kompleksowych 
rozwiązań prawnych rangi ustawowej, do-
tyczących suplementów diety.

W ocenie NIK konieczne jest także pod-
jęcie przez Ministra Zdrowia działań o cha-
rakterze edukacyjno-informacyjnym na 
szeroką skalę na temat racjonalnego sto-
sowania suplementów. Powinny być prze-
prowadzane we współpracy z Ministrem 
Edukacji Narodowej oraz Ministrem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, aby informacje 
na temat suplementacji i zagrożeń związa-
nych z nieodpowiedzialnym spożywaniem 
tych produktów przekazywać obywatelom 
już w młodym wieku, na równi z wiedzą 
dotyczącą niebezpieczeństwa stosowania 
różnego rodzaju używek.

Jeśli chodzi o sprzedaż internetową, nie-
zbędne jest także podjęcie przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego działań prawno-
-organizacyjnych, umożliwiających doko-
nywanie przez Inspekcję Sanitarną zakupu 
suplementów diety w formie sprzedaży na 
odległość (sprzedaż internetowa), w celu 
pobrania próbek do wykonania badań la-
boratoryjnych.

Brak opłat z tytułu notyfikacji suplemen-
tów diety sprawia, że do Inspekcji Sanitarnej 
zgłaszane są także produkty, które w rze-
czywistości nie mają trafić na rynek, a czyn-
ność ta ma na celu jedynie „sondowanie 
opinii” GIS w odniesieniu do ich składu. 
Niepotrzebnie angażuje to siły i środki tego 
organu. Ograniczeniu tego zjawiska sprzyja-
łoby wprowadzenie opłat z tego tytułu (obo-
wiązują w niektórych krajach UE – na pozio-
mie od kilkudziesięciu do kilkuset euro za 
zgłoszenie). Środki uzyskane w ten sposób 
mogłyby być kierowane na cele związane 
z edukacją społeczną na temat suplementów 
diety i promocję zdrowego trybu odżywiania.
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Wnioski de lege ferenda
Najwyższa Izba Kontroli uznała za zasadne 
zwrócenie się do Prezesa Rady Ministrów 
o podjęcie przez rząd inicjatywy ustawo-
dawczej mającej m.in. na celu:
• wprowadzenie systemu opłat za noty-
fikację suplementów diety; 
• wprowadzenie systemu ostrzegania 
konsumentów przed niezbadanymi suple-
mentami diety znajdującymi się w obrocie, 
przez informowanie o fakcie nienotyfiko-
wania danego produktu;
• wydzielenie z rejestru GIS suplementów 
diety, wobec których podjęto działania we-
ryfikujące z uwagi na wątpliwości, co do 
ich jakości (szczególnie bezpieczeństwa);

• uregulowanie procedur wycofywania 
z rynku przez producenta lub dystrybu-
tora suplementów diety, bądź zaprzesta-
nia ich produkcji/dystrybucji i rezygnacji 
z wprowadzania do obrotu;
• ustalenie tzw. zerowego poziomu dla 
wybranych składników suplementów diety, 
gdy ze względu na ochronę życia lub zdro-
wia ludzkiego uznane zostaną za niebez-
pieczne;· podwyższenie kar pieniężnych dla 
podmiotów wprowadzających do obrotu 
niebezpieczne lub nielegalne suplementy 
diety do takiego poziomu, aby – zgodnie 
z  art. 17 ust. 2 unijnego rozporządzenia 
nr 178/2002 – były skuteczne, proporcjo-
nalne i odstraszające.

Z kolei dla zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony konsumentów istnie-
je potrzeba zwrócenia się do Ministra 
Zdrowia o podjęcie działań zmierzających 
do uszczegółowienia i dostosowania do 
dzisiejszych potrzeb regulacji prawnych 
dotyczących reklamy suplementów diety, 
w szczególności przez:
• podwyższenie wysokości kar pienięż-
nych, jakie mogą być nałożone przez or-
gany Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 
przedsiębiorcę za nieprzestrzeganie wy-
magań w zakresie znakowania środków 
spożywczych, w tym prezentacji, reklamy 
i promocji;
• monitorowanie reklam suplementów 
diety przez Głównego Inspektora Sani-
tarnego i Prezesa UOKiK;
• wprowadzenie zakazu wskazywania na 
etykietach, w prezentacji i reklamie na 
właściwości zapobiegawcze, lecznicze lub 
uzdrawiające suplementów diety;
• wprowadzenie zakazu reklamy suple-
mentów diety z wykorzystaniem wize-
runku osób ze środowiska medycznego 

Tabela 1. Przykładowe wysokości opłat  
za notyfikację w innych państwach UE

Państwo Wysokość
opłat (w euro)

Belgia 200
Cypr  50

Grecja
6001

3002

Łotwa
426,863

 99,604

Hiszpania 908,73
Finlandia  85
Słowacja  50
Włochy 160,20

1  W odniesieniu do powiadomień o suplementach 
spoza UE lub zawierających składniki spoza 
dyrektywy 2002/46

2  W wypadku suplementów diety z obszaru UE  
zawierających formy chemiczne witamin 
i składników mineralnych wyszczególnione 
w dyrektywie 2002/46

3  Suplementy diety zgłaszane (oceniane) po raz 
pierwszy w strefie EOG

4  Produkty posiadające notyfikację innego państwa 
członkowskiego

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie 
materiałów pokontrolnych.
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lub farmaceutycznego bądź odwoływa-
nia się do osób sugerujących posiadanie 
wykształcenia medycznego i farmaceu-
tycznego, ewentualnie do zaleceń takich 
osób. Zgodnie z Kodeksem Etyki Lekar-
skiej lekarzom nie wolno zalecać metod, 
które są bezwartościowe i niesprawdzone 
klinicznie oraz narażać pacjentów na nie-
potrzebne wydatki;
• uregulowanie stosowanej przez firmy 
praktyki „umbrella branding” (znaków pa-
rasolowych), która budzi wiele wątpliwości 
prawnych, w przedmiocie dopuszczalnego 
zakresu upodabniania do siebie produktów 
należących do różnych kategorii (dualizm 
produktowy środków farmaceutycznych 
i suplementów diety).

Ponadto wydaje się niezbędne dopre-
cyzowanie istniejącego już obowiązku 
umieszczania na opakowaniach informacji, 
że dany produkt jest suplementem diety, 
aby były one odpowiednio czytelne, łatwo 
dostrzegalne dla każdego konsumenta, na-
pisane czcionką umożliwiającą zapozna-
nie się z tą informacją przez różne grupy 
konsumentów.

W stanowisku do Informacji o wynikach 
kontroli Minister Zdrowia zobowiązał się 
do podjęcia działań na rzecz zmian w sys-
temie nadzoru nad rynkiem suplementów 
diety. Należy szczególnie podkreślić zbież-
ność stanowisk Ministra i NIK o koniecz-
ności objęcia tego obszaru szczególnym 
nadzorem i podjęcia działań legislacyjnych, 
zmierzających do wprowadzenia nowych 
kompleksowych rozwiązań prawnych rangi 
ustawowej dotyczących między innymi: 
wprowadzenia opłat za złożenie powiado-
mienia; zwiększenia kar pieniężnych; po-
dawania do wiadomości publicznej decyzji 
o wycofaniu z obrotu produktów, które 

stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia 
człowieka, z podaniem nazwy produktu 
oraz nazwy przedsiębiorcy, charakteru 
przewinienia oraz wysokości kary pie-
niężnej; czy wprowadzenia jasnego zaka-
zu reklamy suplementów diety wykorzy-
stujących wizerunek lub rekomendacje 
rzeczywistego lub fikcyjnego lekarza, far-
maceuty, pielęgniarki, położnej bądź rze-
czywistej lub fikcyjnej osoby posiadającej 
wykształcenie medyczne.

Z satysfakcją należy także przyjąć 
– zbie żne ze stanowiskiem NIK – po-
parcie resortu dla samoregulacji bran-
ży rynku suplementów diety w zakresie 
reklamy tych produktów oraz koniecz-
ność podjęcia na szeroką skalę działań 
o charakterze edukacyjno-informacyj-
nym służących racjonalnemu stosowaniu 
suplementów diety. 

Jako że kodeksy dobrych praktyk 
zwiększają ochronę konsumentów, ogra-
niczają działania sprzeczne z prawem 
lub dobrymi obyczajami, a w rezulta-
cie przyczyniają się do wzrostu zaufania 
klientów, NIK z zadowoleniem przyjęła 
także Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy 
Suplementów Diety, zainicjowany i opra-
cowany w listopadzie 2016 r. przez czte-
ry branżowe organizacje: Krajową Radę 
Suplementów i Odżywek, Polski Związek 
Producentów Leków Bez Recepty PASMI, 
Związek Producentów i Dystrybutorów 
„Suplementy Polska” oraz Polskę Izbę 
Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów 
Medycznych POLFARMED. Głównym 
celem powstania tej autoregulacji jest wy-
eliminowanie przekazów emitowanych 
za pośrednictwem radia, prasy, telewi-
zji, Internetu czy reklamy zewnętrznej 
naruszających zaufanie do tej kategorii 
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produktów, a także edukowanie społeczeń-
stwa. Do najważniejszych postanowień 
Kodeksu należy obowiązkowe i czytelne 
umieszczanie nazwy „suplement diety” 
w reklamach, podawanie źródeł prezento-
wanych badań, wykluczenie komunikacji 
sugerującej lecznicze działanie produk-
tów, zakaz wykorzystywania wizerunku 
lekarzy i farmaceutów, a także kierowania 
przekazów do dzieci. Celem porozumienia 
jest propagowanie norm etycznych i do-
brych obyczajów wśród reklamodawców 
oraz wprowadzenie wysokich standardów 
promocji suplementów diety.

Biorąc powyższe pod uwagę, w opi-
nii Najwyższej Izby Kontroli, już pod-
jęte oraz zapowiedziane przez Ministra 

Zdrowia działania na rzecz uregulowania 
rynku suplementów diety, a także wpro-
wadzenie nowych, proponowanych przez 
NIK zmian legislacyjnych, przy równo-
czesnej samoregulacji rynku, podniesie 
w znacznym stopniu poziom bezpieczeń-
stwa konsumentów i zapewni komplekso-
we rozwiązanie większości pojawiających 
się problemów w tej dziedzinie.

PRZEMYSŁAW SZEWCZYK, dyrektor, 
GRAŻYNA TUZIKIEWICZ-GNITECKA, 
wicedyrektor, 

ZOFIA KOTYNIA, doradca techniczny,
Delegatura NIK w Łodzi

Słowa kluczowe: suplementy, dieta, reklama suplementów, opłaty za notyfikację,  
zbilansowana dieta 

Key words: supplements, diet, advertising supplements, notification fees, balanced diet
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W ostatniej dekadzie rośnie zainteresowanie związkami psychoaktywnymi. Do kla-
sycznych narkotyków dołączyły nowe substancje, wśród których prym wiodą tzw. do-
palacze1. Z  ustaleń Najwyższej Izby Kontroli ‒ poczynionych w  trakcie badania 
skuteczności walki z ich sprzedażą ‒ wynika, że można wręcz mówić o ekspansji tego 
rynku, możliwej także dzięki nieprzystającym do realiów rozwiązaniom prawnym. 
Tylko zmiany w tej dziedzinie mogą doprowadzić do ograniczenia podaży dopalaczy.

Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy

Refleksje na tle ustaleń kontroli NIK

Wprowadzenie1

W potocznym znaczeniu dopalacze to 
różnorodne substancje lub ich mieszanki 
o działaniu psychoaktywnym. Ich przyjmo-
wanie ma na celu wywołanie w organizmie 
efektu narkotycznego (zmiany w zachowa-
niu człowieka i/lub percepcji otaczającej 
rzeczywistości), a działanie jest zbliżone 
do działania substancji psychoaktywnych, 
jakimi są narkotyki2 (dopalacze określane 
są niekiedy jako nowe lub zmodyfikowane 
narkotyki). 

Intensywny rozwój rynku dopalaczy wy-
nika z konkurencyjności tych produktów 

1 J. B. Zawilska, J. Wojcieszak, D. Andrzejczak: Dopalacze�i�leki�OTXC�–�nowi�gracze�na�scenie�związków�
psychoaktywnych, Warszawa 2016 r., s. 11. Zob. też M. R. Mazurkiewicz, M. Głogowski, D. Mrówińska, 
M. Pakulski, M. Matyjaszczyk, P. Kardas: Ocena�rozpowszechniania,�powodów�i�form�użycia�tak�zwanych�
dopalaczy�przez�uczestników�ankiety�internetowej, „Psychiatria Polska” nr 6/2013, s. 1143-1155.

2 Definicję taką przedstawiła NIK w Informacji o wynikach kontroli P/16/098 – Przeciwdziałanie�sprzedaży�
dopalaczy,�nr ewid. 5/2017/P/16/098/LWR. Podobną definicję przedstawia A. Muszyńska: Prawne�aspekty�
reglamentacji�obrotu�tzw.�dopalaczami,�„Homines hominibus” z 2012 r., vol. 12, s. 185-194. 

3 Zob. T. Wainwright: Innowacje,�za�którymi�nie�nadąża�prawo.�Badania�i�rozwój�przemysłu�dopalaczy 
[w:] „Narkonomia”, Warszawa 2016 r., s. 149 i nast. 

w stosunku do klasycznych narkotyków, 
zarówno jeżeli chodzi o koszty produkcji, 
jak i ryzyko odpowiedzialności związanej 
z wprowadzaniem ich do obrotu. W tym 
miejscu podkreślić trzeba praktycznie 
nieograniczone możliwości wprowadza-
nia zmian w strukturze chemicznej tych 
substancji, powodujące, że administracja 
nie nadąża za nimi, z opóźnieniem przy-
stępując do zwalczania problemu, a do-
palacze mogą być (czasowo) sprzedawane 
legalnie3. Z powodu częstych zmian skła-
du, właściwości dopalaczy są przeważnie 
nieznane, a co za tym idzie – sięganie po nie 
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niesie ryzyko dla ludzkiego życia i zdrowia4. 
W związku z tym, wprost proporcjonal-
nie do intensywnego rozprzestrzeniania 
się dopalaczy, zwiększa się skala negatyw-
nych skutków zdrowotnych, jakie mogą 
wystąpić w związku z ich zażywaniem. 

Na skutek rozwoju rynku dopalaczy 
i wynikających z tego negatywnych kon-
sekwencji społecznych, podobnie jak 
w wielu innych krajach europejskich5, rów-
nież w Polsce administracja podjęła walkę 
z ich sprzedażą. Celem przeprowadzonej 
przez NIK kontroli – „Przeciwdziałanie 
sprzedaży dopalaczy”6 było sprawdzenie, 
w jaki sposób właściwe organy państwa 
wywiązują się z zadań w tym zakresie, 
a w szczególności – czy ich działania są 
skuteczne. 

Kontrola objęła okres od 27 lis topada 
2010  r. do końca I  półrocza 2016  r. 
W związku z niektórymi zidentyfikowa-
nymi w jej wyniku zagadnieniami może-
my mówić o ekspansji rynku dopalaczy. 
Przyczyniają się do tego intensywne zmia-
ny uwarunkowań, w jakich funkcjonują 
zarówno oferujący środki zastępcze, jak 

4 W tym kontekście warto odwołać się do modelu, który został wprowadzony w Nowej Zelandii. Przyjęto tam 
rozwiązanie, że „dopalacze” mogą być legalnie przedmiotem obrotu, ale dopiero po uprzednim przeprowa-
dzeniu przez producenta badań oddziaływania poszczególnych substancji i wykazaniu, że nie są one szko-
dliwe dla zdrowia (low�risk�substances). 

5 Zob. Legal�approaches�to�controlling�new�psychoactive�substances, European Monitoring Centre for Drugs 
and Drug Addiction (EMCDDA), maj 2016 r.,   
Źródło: <http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/controlling-new-psychoactive-substances>.

6 Informacja o wynikach kontroli Przeciwdziałanie�sprzedaży�dopalaczy, nr ew. P/16/098, Warszawa,  
czerwiec 2017 r. 

7 Szczegółowa charakterystyka tego obszaru w odniesieniu do lat 2010–2016 została przedstawiona w Informacji 
o wynikach kontroli P/16/098.

8 Dz.U. z 2017 r. poz. 783, ze zm.
9 W brzmieniu nadanym ustawą z 24.4.2015 o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875).
10 Na przestrzeni okresu objętego kontrolą (od 27.11.2010 do końca I półrocza 2016 r.), stan prawy w zakresie 

przepisów regulujących przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy ulegał zmianom, które zostały dokładnie opisane 
w Informacji o wynikach kontroli. W niniejszym artykule autor odnosi się do aktualnego stanu prawnego. 

i właściwe organy państwa. W szczegól-
ności dotyczy to administracyjnych kar 
pieniężnych za wprowadzanie do obrotu 
dopalaczy oraz możliwości obejmowania 
de lege lata odpowiedzialnością karną 
czynów związanych z obrotem tymi sub-
stancjami. Zagadnienia te wymagają szer-
szego komentarza ze względu na ostatnie, 
wykraczające poza okres objęty kontrolą, 
zmiany legislacyjne w procedurze admi-
nistracyjnej oraz aktualne orzecznictwo 
sądowe w sprawach karnych przeciwko 
handlarzom dopalaczami.

Obowiązujące regulacje prawne 
W pierwszej kolejności warto jednak po-
krótce scharakteryzować obecnie obowią-
zujące w polskim prawie zasady przeciw-
działania sprzedaży dopalaczy7. Należy 
wskazać, że w języku prawnym nazwa ta 
nie występuje. Ustawa z 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii8 (dalej: 
ustawa antynarkotykowa), do określe-
nia substancji znanych powszechnie 
jako dopalacze posługuje się obecnie 
(od 1 lipca 2015 r.9)10 definicjami nowej  
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substancji psychotropowej11 oraz środka 
zastępczego12.

Zgodnie z postanowieniami ustawy 
antynarkotykowej, wytwarzanie, przy-
wóz i wprowadzanie do obrotu na tere-
nie Rzeczypospolitej Polskiej środków 
zastępczych oraz nowych substancji psy-
choaktywnych jest zabronione13 i zostało 
usankcjonowane14 karą administracyjną, 
wymierzaną przez państwowych inspek-
torów sanitarnych15. 

W wypadku stwierdzenia wytwarzania 
lub wprowadzania do obrotu produktu, 
co do którego zachodzi uzasadnione po-
dejrzenie, że jest on środkiem zastępczym 
lub nową substancją psychoaktywną, or-
gany Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(dalej: PIS) zatrzymują taki produkt, 
na czas niezbędny do przeprowadzenia 
badań mających na celu ustalenie, czy jest 
on środkiem zastępczym lub nową sub-
stancją psychoaktywną, nie dłuższy jed-
nak niż 18 miesięcy. Produkty zabezpie-
cza się, a także nakazuje zaprzestanie pro-
wadzenia działalności w pomieszczeniach 

11 Zgodnie z art. 4 pkt 11a ustawy antynarkotykowej, jest to substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego 
w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie wydanym 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia (obecnie w materii tej obowiązuje 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24.8.2016 w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych  
– Dz.U. z 2016 r. poz. 1393). 

12 Art. 4 pkt 27 ustawy antynarkotykowej stanowi, że jest to produkt zawierający co najmniej jedną nową 
substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który 
może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach 
jak środek odurzający lub substancja psychotropowa, których wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu nie 
jest regulowane na podstawie przepisów odrębnych; do środków zastępczych nie stosuje się przepisów 
o ogólnym bezpieczeństwie produktów. 

13 Art. 44 ust. 1 ustawy antynarkotykowej.
14 Z wyłączeniem przywozu, karze administracyjne podlega jedynie wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu.
15 Art. 52a ustawy antynarkotykowej. 
16 Art. 44b ust. 1 i ust. 4 ustawy antynarkotykowej. 
17 Od 1.3.2017, zgodnie z ustawą z 16.11.2016 o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, ze zm.), 

zadania tym zakresie wykonują organy służby celno-skarbowej w ramach struktur Krajowej Administracji 
Skarbowej .

lub obiektach służących wytwarzaniu 
lub wprowadzeniu ich do obrotu, na czas 
niezbędny do usunięcia zagrożenia, nie 
dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli w wyni-
ku przeprowadzenia badań powzięte 
podejrzenia się potwierdzą, organy PIS 
nakazują wycofanie produktów z obro-
tu, a także orzekają o ich przepadku na 
rzecz Skarbu Państwa i zniszczeniu16. 
Jeżeli chodzi o przywóz na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej podejrzanych 
produktów, to kompetencje w tym za-
kresie przysługują organom celnym17. Są 
one uprawnione do zajmowania takich 
przesyłek na czas niezbędny do ustalenia, 
czy znajdują się w nich środki zastępcze 
lub nowa substancją psychoaktywna, nie 
dłuższy jednak niż 18 miesięcy. Jeżeli 
w wyniku przeprowadzonych badań zo-
stanie to stwierdzone, organ celny wy-
stępuje do sądu o orzeczenie przepad-
ku produktu na rzecz Skarbu Państwa. 
Wówczas podlega on zniszczeniu. Jeżeli 
podmiot dokonujący przywozu jest nie-
znany, produkt podlega zniszczeniu bez 
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konieczności występowania do sądu 
o przepadek na rzecz Skarbu Państwa18.

Podkreślenia wymaga, że w trakcie prac 
legislacyjnych nad zmianą ustawy anty-
narkotykowej, która ostatecznie weszła 
w życie 1 lipca 2015 r., projektodawca 
przyjął, że niektóre ze składników zba-
danych już dopalaczy wykazują cechy 
substancji psychoaktywnych, które na-
leży objąć kontrolą ustawową ze względu 
na ich potencjał uzależniający, działanie 
na ośrodkowy układ nerwowy, powodo-
wanie zaburzeń psychicznych, zaburzeń 
zachowania oraz stwarzanie zagrożenia 
dla życia lub zdrowia osoby przyjmującej 
te substancje19. W konsekwencji, pewne 
substancje zostały wymienione w załącz-
nikach do ustawy antynarkotykowej, sta-
nowiących wykaz środków odurzających 
i substancji psychotropowych. W prakty-
ce oznacza to, że niektóre ze zidentyfiko-
wanych dopalaczy otrzymały taki status 
jak tradycyjne narkotyki, co przekłada 
się także na ich zwalczanie. Jednakże, ze 
względu na zasygnalizowane już powyżej, 
nieograniczone możliwości wytwarzania 
nowych dopalaczy, rozwiązanie to nie ma 
większego praktycznego znaczenia, gdyż 
w miejsce znanych substancji, które udało 
się określić w aktach prawnych, z łatwością 
można wprowadzać do sprzedaży kolejne 
generacje produktów. 

Warto również dodać, że jeżeli w wyni-
ku badań przeprowadzonych w związku 

18 Art. 44d ust. 1-6 ustawy antynarkotykowej.
19 Zob. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych 

ustaw – Druk Sejmowy nr 3107 z 23.1.2015, <http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3107>. 
20 Art. 44c ust. 11 ustaw antynarkotykowej.
21 Art. 18b ustawy antynarkotykowej.

z zatrzymaniem podejrzanych substancji 
stwierdzono obecność takiej, która nie 
jest nową substancją psychoaktywną, ale 
wykazuje działanie na ośrodkowy układ 
nerwowy, podmiot, który przeprowadził 
to badanie, zawiadamia o jego wyniku 
Zespół do spraw oceny ryzyka zagrożeń 
dla zdrowia lub życia ludzi związanych 
z używaniem nowych substancji psycho-
aktywnych20. Jest to gremium, którego 
zadaniem jest ocena potencjalnych zagro-
żeń dla zdrowia lub życia ludzi lub możli-
wości powodowania szkód społecznych, 
wynikających z używania substancji, co 
do których istnieje podejrzenie, że działa-
ją na ośrodkowy układ nerwowy. Zespół 
ocenia również, czy zasadne jest, aby sub-
stancja niebędąca nową substancją psy-
choaktywną, ale wykazująca działanie na 
ośrodkowy układ nerwowy, stwarzająca 
bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzi lub powodująca szkody spo-
łeczne, została umieszczona w wykazie 
nowych substancji psychoaktywnych 
albo w wykazie środków odurzających 
lub substancji psychotropowych stano-
wiących załączniki do ustawy antynarko-
tykowej. Rekomendacje są przedstawia-
ne Ministrowi Zdrowia, w którego gestii 
leży podjęcie decyzji w sprawie działań 
legislacyjnych służących umieszczeniu 
danej substancji w załączniku do ustawy 
lub rozporządzeniu zawierającym wykaz 
nowych substancji psychoaktywnych21.
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Kary administracyjne  
– nowe wyzwania dla organów PIS
Zgodnie z postanowieniami ustawy an-
tynarkotykowej22, kto wytwarza lub 
wprowadza do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej środek zastęp-
czy lub nową substancję psychoaktywną, 
podlega karze pieniężnej w wysokości od 
20 tys. zł do 1 mln zł. Wymierza ją, w dro-
dze decyzji, państwowy inspektor sanitar-
ny właściwy ze względu na miejsce wytwa-
rzania lub wprowadzania do obrotu środka 
zastępczego lub nowej substancji psycho-
aktywnej. Decyzji tej nadaje się rygor na-
tychmiastowej wykonalności23. Ustalając 
wysokość kary, państwowy inspektor sa-
nitarny uwzględnia w szczególności ilość 
wytworzonego lub wprowadzonego do ob-
rotu środka zastępczego bądź substancji 
psychoaktywnej24. Wyniki przeprowadzo-
nej przez NIK kontroli wskazują, że na 
ogół państwowi inspektorzy sanitarni nie 
napotykali większych trudności procedu-
ralnych w wymierzeniu administracyjnych 
kar pieniężnych. Również dotychczasowe 
orzecznictwo sądów administracyjnych 
z reguły było korzystne dla administracji 
sanitarnej25, a nawet jeżeli występowa-
ły wątpliwości interpretacyjne, były one 
rozstrzygane pomyślnie dla tych organów 
(dotyczyły one w znacznej mierze okolicz-
ności związanych z faktem wprowadzania 

22 Art. 52a ust. 1 ustawy antynarkotykowej.
23 Art. 52a ust. 2 ustawy antynarkotykowej.
24 Art. 52 ust. 3 ustawy antynarkotykowej.
25 Zob. np. wyrok WSA w Szczecinie z 26.10.2016, sygn. akt II SA/Sz 821/16, wyrok WSA w Warszawie 

z 13.7.2016, sygn. akt VIII SA/Wa 1131/15, opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych na stronie: <http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query>. 

26 Zob. np. wyroki NSA z 2.6.2015, sygn. akt II OSK 2684/13 oraz z 9.9.2015, sygn. akt II OSK 77/14,  
opubl. CBOSA. 

27 Wyrok NSA z 26.1.2017, sygn. akt II OSK 2794/15, opubl. CBOSA.

substancji do obrotu)26. Warto zaznaczyć, 
że w podejmowanych dotychczas judyka-
tach, sądy administracyjne wskazują, iż 
przy ustalaniu wysokości kary państwowi 
inspektorzy sanitarni powinni brać pod 
uwagę ilość wytworzonego lub wprowa-
dzonego do obrotu środka na terytorium 
RP, natomiast nie oceniają w tym po-
stępowaniu rodzaju sprawstwa, stopnia 
winy sprawcy, skutków przewinienia, jak 
również rozmiaru wyrządzonej szkody, 
czy postawy sprawcy. Na gruncie prawa 
administracyjnego przyjmowano dotąd 
koncepcję odpowiedzialności obiektyw-
nej, co oznacza, że mieliśmy do czynie-
nia z pewnym automatyzmem przy na-
kładaniu kary administracyjnej – skoro 
występował określony stan faktyczny, to 
występowała przesłanka do wymierzenia 
takiej kary. Do ukarania dochodziło zatem 
w oderwaniu od ustalenia winy po stronie 
podmiotu odpowiadającego za powstanie 
takiego stanu27. 

Można zatem przyjąć, że dotychczasowe 
uwarunkowania prawne dotyczące wymie-
rzania administracyjnych kar pieniężnych, 
związanych z wprowadzaniem do obrotu 
dopalaczy, sprzyjały w miarę sprawnemu 
działaniu organów PIS. Zasygnalizowania 
wymaga przy tym, że zupełnie inaczej pre-
zentuje się kwestia skuteczności nakłada-
nych kar. W ocenie NIK nie spełniały one 
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swej roli, gdyż na ogół nie były uiszczane, 
także pomimo podejmowanych działań 
służących dochodzeniu tych należności. 
W latach 2010–2016 organy PIS wymie-
rzyły w całym kraju łącznie 64,8 mln zł kar, 
a do budżetu państwa wpłynęło zaledwie 
2,8% tej kwoty, tj. 1,8 mln zł.

Obecnie mogą się natomiast pojawić 
istotne trudności w samym wymierza-
niu sankcji, ze względu na wejście w życie 
fundamentalnej regulacji prawnej doty-
czącej administracyjnych kar pienięż-
nych. Chodzi o ustawę z 7 kwietnia 2017 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia administracyjnego i niektórych innych 
ustaw28, na mocy której do polskiego po-
rządku prawnego, od 1 czerwca 2017 r., 
wprowadzono zasady ogólne związane 
z nakładaniem i wymierzaniem takich kar. 

Dotychczasowy brak takich regulacji 
uznawany był za poważny mankament. 
Należy podzielić twierdzenia zawarte 
w uzasadnieniu projektu ustawy, wskazu-
jące, iż taki stan rzeczy skutkował znaczą-
cym zróżnicowaniem sytuacji podmiotów 
podlegających ukaraniu, szczególnie jeśli 
chodzi o instytucje łagodzące obiektyw-
ny charakter odpowiedzialności admini-
stracyjnej (np. w wyniku braku określe-
nia lub zróżnicowania przesłanek branych 
pod uwagę przy szacowaniu wysokości kary 
pieniężnej), często nieuzasadnionym ze 
względu na przedmiot i specyfikę danej 
regulacji. Na aprobatę zasługuje również 
wyrażony w uzasadnieniu projektu ustawy 

28 Dz.U. poz. 935.
29 Uzasadnienie�rządowego�projektu�ustawy�o�zmianie�ustawy�–�Kodeks�postępowania�administracyjnego�

oraz�niektórych�innych�ustaw, druk sejmowy nr 1183, <http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1183>.
30 Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm., dalej: k.p.a.

argument o automatyzmie w nakładaniu kar 
oraz nieuwzględnianiu przyczyn i okolicz-
ności dopuszczenia się naruszenia, co może 
skutkować niesprawiedliwym – w odczu-
ciu społecznym – działaniu administracji. 
Projektodawca słusznie podnosił także, że 
sankcje administracyjne przybierają w wielu 
wpadkach bardziej rygorystyczną postać 
niż sankcje karne, np. gdy nie przewidziano 
przedawnienia nałożenia administracyjnej 
kary pieniężnej29. Stąd też wprowadzenie 
do przepisów ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego30 
(dalej: k.p.a.), odrębnego działu, w którym 
zamieszczono zasady nakładania kar admi-
nistracyjnych, tj. dyrektywy wymiaru kary, 
przypadki uzasadniające odstąpienie od jej 
nałożenia i udzielenie przez organ admini-
stracji publicznej pouczenia, przedawnienie 
nałożenia i egzekucji kary, a także zasady 
odroczenia, rozłożenia na raty oraz umorze-
nia, należy uznać za w pełni uzasadnione.

Zamiarem projektodawcy było, aby nowe 
rozwiązania, zamieszczone w Dziale IVa 
k.p.a.: „Administracyjne kary pieniężne”, 
stanowiły uzupełnienie regulacji przewi-
dzianych w przepisach szczególnych, przy 
poszanowaniu zasady, że przepis szczególny 
ma pierwszeństwo przed przepisem ogól-
nym (lex specialis derogat legi generali). 
W art. 189a § 2 k.p.a. określono zakres 
kodeksowej regulacji administracyjnych 
kar pieniężnych. Jeżeli któryś z wskazanych 
w tym przepisie aspektów regulacji doty-
czącej kar (np. odstąpienie od nałożenia  
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kary) nie został określony w przepisach od-
rębnych, „w to miejsce” stosowane będą 
przepisy k.p.a. Jednocześnie, jeśli przepi-
sy szczególne regulują określoną kwestię, 
np. wskazują przesłanki wymiaru kary, to 
wyłączone zostaje zastosowanie wszyst-
kich przepisów k.p.a. określających prze-
słanki jej wymiaru (tego aspektu objętego 
jednym z punktów art. 189a § 2 k.p.a.). 
Skoro bowiem ustawodawca w przepisach 
odrębnych ustaw uregulował kwestię kar 
administracyjnych kompleksowo albo objął 
regulacją daną część tematyki stosowania 
kar administracyjnych, w tym konkret-
nie zakresie zastosowanie przepisów k.p.a. 
powinno być wyłączone. Nie wyklucza 
to stosowania przepisów k.p.a. w odnie-
sieniu do spraw wskazanych w art. 189a 
§ 2 pkt 2-631. 

Przenosząc to na grunt ustawy antynar-
kotykowej, należy stwierdzić, że art. 52a 
tego aktu w sposób bardzo ogólny reguluje 
wrażliwą materię sankcyjną. Na uwagę za-
sługuje zwłaszcza zawarte w art. 52a ust. 3 
ustawy antynarkotykowej sformułowa-
nie „w szczególności”, odnoszące się do 
ustalania wysokości administracyjnych 
kar pieniężnych dotyczących dopalaczy. 
Jego użycie jednoznacznie przemawia za 
przyjęciem, że określone w art. 52a ust. 3 
ustawy antynarkotykowej zasady ustala-
nia wysokości administracyjnej kary pie-
niężnej nie są wyczerpujące. Jak wskazuje 
się w zachowującym aktualność orzecz-
nictwie sądowym, ustawodawca wymie-
nił w tym przepisie jedynie przykładowe 
okoliczności, które należy brać pod uwagę 

31 Uzasadnienie…, op. cit., druk sejmowy nr 1183.
32 Wyrok NSA z 26.1.2017, sygn. akt II OSK 1400/15, opubl. CBOSA.

przy ustalaniu wysokości kary i organ wy-
mierzający ją może uwzględnić także inne 
okoliczności32. Co za tym idzie, należy opo-
wiedzieć się za poglądem, że w zakresie 
nieuregulowanym w ustawie antynarko-
tykowej, zastosowanie znajdą dyrektywy 
wymiaru administracyjnych kar pienięż-
nych zawarte w nowych przepisach k.p.a. 
Zgodnie z art. 189d k.p.a., wymierzając 
administracyjną karę pieniężną, organ ad-
ministracji publicznej bierze pod uwagę: 
• wagę i okoliczności naruszenia prawa, 
w szczególności potrzebę ochrony życia lub 
zdrowia, mienia w znacznych rozmiarach 
lub ochrony ważnego interesu publicznego 
lub wyjątkowo ważnego interesu strony 
oraz czas trwania tego naruszenia; 
• częstotliwość niedopełniania w prze-
szłości obowiązku albo naruszania zaka-
zu tego samego rodzaju co niedopełnienie 
obowiązku albo naruszenie zakazu, w na-
stępstwie którego ma być nałożona kara; 
• uprzednie ukaranie za to samo zachowa-
nie za przestępstwo, przestępstwo skar-
bowe, wykroczenie lub wykroczenie skar-
bowe;
• stopień przyczynienia się strony, na którą 
jest nakładana administracyjna kara pie-
niężna, do powstania naruszenia prawa; 
• działania podjęte przez stronę dobrowol-
nie w celu uniknięcia skutków naruszenia 
prawa; 
• wysokość korzyści, którą strona osią-
gnęła, lub straty, której uniknęła; 
• w wypadku osoby fizycznej – warunki 
osobiste strony, na którą administracyjna 
kara pieniężna jest nakładana.
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Można przyjąć, że wskazane expressis 
verbis w art. 52a ust. 3 ustawy antynar-
kotykowej okoliczności mieszczą się w za-
kresie określonym w art. 189d pkt 1 k.p.a. 
Ilość wytworzonego lub wprowadzonego 
do obrotu środka zastępczego lub nowej 
substancji psychoaktywnej niewątpliwie 
bowiem znajduje przełożenie na wagę naru-
szenia prawa. Natomiast pozostałe określo-
ne w art. 189d k.p.a. okoliczności pozostają 
poza zakresem regulacji ustawy antynar-
kotykowej. Prowadzi to do wniosku, że 
poza przesłanką wagi naruszenia prawa, 
pozostałe ujęte w art. 189d k.p.a. oko-
liczności powinny być w pełni brane pod 
uwagę w postępowaniach prowadzonych 
w sprawie wymierzenia administracyjnej 
kary pieniężnej na podstawie art. 52a usta-
wy antynarkotykowej. Istotnie poszerza to 
dotychczasowe obowiązki organów PIS. 
Zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, 
że rozbudowane dyrektywy wymierzania 
administracyjnych kar pieniężnych, co naj-
mniej w początkowym okresie stosowania 
nowych regulacji, będą stanowiły dla tych 
organów spore wyzwanie, jeżeli chodzi 
o prawidłowość rozstrzygnięcia. W szcze-
gólności nieodzowne jest odniesienie się 
do dyrektywy wysokości korzyści, którą 
strona osiągnęła, lub straty, której unik-
nęła (art. 189d pkt 6 k.p.a.). W uzasadnie-
niu projektu ustawy wyrażono pogląd, że 
przesłanka ta będzie mogła być brana pod 

33 Wymiar ekonomiczny handlu „dopalaczami” nie został dotychczas wnikliwie rozpoznany. W Raporcie�o�rynku�
narkotykowym�w�UE�za 2016 r., Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii podaje dane ekonomiczne 
dotyczące wartości rynku narkotyków, ale brakuje danych w tym zakresie odnoszących się do dopalaczy. Źródło: <http://
www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2374/EU%20Drug%20Markets_Strategic%20Overview%20
PL_web.pdf>. Dane ujawnione w maju 2017 r. po działaniach Policji oraz organów celno-skarbowych, w wyniku 
których zatrzymano ponad 13 kg dopalaczy wskazują, że czarnorynkowa wartość tych substancji opiewa na ponad 
1,3 mln zł. Źródło: <http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/143138,Zabezpieczyli-ponad-13-kg-dopalaczy.pdf >.

uwagę tylko wtedy gdy samo stwierdze-
nie naruszenia prawa jest uzależnione od 
osiągnięcia korzyści lub uniknięcia straty 
przez podmiot podlegający ukaraniu. Rodzi 
to jednak pytania, czy brać ją pod uwagę 
przy wymierzaniu kar administracyjnych 
związanych z wprowadzaniem do obrotu 
dopalaczy, gdyż stosownie do postanowień 
ustawy antynarkotykowej, sankcja admi-
nistracyjna, o której mowa w art. 52a, nie 
jest uzależniona od osiągania korzyści lub 
unikania straty przez podmiot będący stro-
ną postępowania. Biorąc zatem pod uwagę 
jeden z kierunków wykładni celowościo-
wej, opierający się na zamierzeniu ustawo-
dawcy wyrażonym w projekcie noweliza-
cji k.p.a., można by przyjąć, że art. 189d 
pkt 6 k.p.a. nie znajduje zastosowania do 
postępowań prowadzonych w sprawach 
wymierzenia administracyjnej kary pie-
niężnej za wprowadzanie do obrotu dopa-
laczy. Ten sposób wykładni nie jest jednak 
oczywisty, gdyż samo brzmienie nowych 
przepisów k.p.a., a więc ich wykładnia li-
teralna, sugeruje, że w każdej sprawie, 
jeżeli przepisy szczególne nie stanowią 
inaczej, należy brać pod uwagę korzyści, 
które strona osiągnęła, lub straty, których 
uniknęła w związku z działalnością objętą 
sankcją administracyjną. Wprowadzanie 
dopalaczy do obrotu bez wątpienia ma 
wymiar ekonomiczny i należy go uznać 
za kluczowy element tego procederu33. 
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Z aksjologicznego punktu widzenia, który 
przyjął ustawodawca w związku z wprowa-
dzonymi do k.p.a. zmianami, branie pod 
uwagę ekonomicznych skutków sprzedaży 
takich substancji ma znaczenie dla wymia-
ru kary, która, co oczywiste, powinna być 
wprost proporcjonalna do osiąganych ko-
rzyści. W przeciwnym razie sankcja może 
nie być karą sprawiedliwą, czego zdecydo-
wanie ustawodawca chciał uniknąć. Jak 
się wydaje, jednoznaczne rozstrzygnięcie 
tych wątpliwości interpretacyjnych bę-
dzie wymagało zajęcia stanowiska przez 
sądy administracyjne. Przyjmując nato-
miast, że po stronie państwowych inspek-
torów sanitarnych będzie zachodziła po-
trzeba oceny przesłanki, o której mowa 
w art. 189d pkt 6 k.p.a., należy nadmienić, 
że handel dopalaczami odbywa się w taki 
sposób, że dokonanie oceny jego skutków 
ekonomicznych jest znacząco skompliko-
wane. Trudno bowiem oczekiwać, że han-
dlarze skrupulatnie wykonują obowiązki 
związane z ewidencjonowaniem obrotu 
i przychodów. 

Wydaje się, że w ramach procedury ad-
ministracyjnej, do podjęcia której właści-
we są organy PIS, zwymiarowanie korzy-
ści płynących z nielegalnego procederu 
nie jest możliwe. Dotychczas, prowadząc 
działania związane z przeciwdziałaniem 
sprzedaży dopalaczy, państwowi inspek-
torzy sanitarni w ogóle nie zajmowali się 
ekonomiczną stroną tego zjawiska, gdyż 
pozostawała ona całkowicie poza ich kom-
petencjami. Mając na względzie ustalenia 

34 Informacja o wynikach kontroli, s. 12, 17-21, 34-37.
35 Zob. Komentarz�do�art.�53�Kodeksu�karnego [w:] J. Giezek (red.), Kodeks�karny.�Część�ogólna.�Komentarz, Lex/el.

kontroli wskazujące na problemy orga-
nów PIS w zapewnieniu sprawnego prze-
biegu postępowań administracyjnych34, 
uprawnione jest stwierdzenie, że nie są 
one odpowiednio przygotowane do prze-
prowadzania dowodów na okoliczność 
wykazania korzyści, jakie strona postę-
powania osiągnęła na skutek wytwarzania 
lub wprowadzania do obrotu nielegalnych 
substancji. 

Ponadto, warto zauważyć, że w podej-
mowanych przez organy PIS rozstrzy-
gnięciach będą musiały brać pod uwagę 
warunki osobiste strony będącej osobą 
fizyczną, tj. takie czynniki jak: warun-
ki rodzinne, środowiskowe, materialne, 
mieszkaniowe itp.35. Konieczność prze-
prowadzenia dowodów w tym zakresie 
z pewnością będzie wiązać się ze spory-
mi trudnościami. W poddanych kontroli 
NIK postępowaniach administracyjnych 
występowały liczne wypadki niepodej-
mowania korespondencji przez strony. 
Zarówno to, jak i ogólna specyfika spraw 
administracyjnych dotyczących dopala-
czy, świadczy o unikaniu przez strony 
udziału w postępowaniu. Dla prawidło-
wego i pełnego ustalenia warunków oso-
bistych stron niezbędne będzie zaś jej 
współdziałanie z organem, np. w zakre-
sie przeprowadzenia wywiadu środowi-
skowego (który nie jest nota bene zdefi-
niowany w przepisach k.p.a., ale należy 
uznać go za dowód dopuszczalny i pożą-
dany w postępowaniu w sprawie nało-
żenia administracyjnej kary pieniężnej 
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z art. 52a ustawy antynarkotykowej). Do 
rozstrzygnięcia w orzecznictwie pozosta-
je, czy w wypadku braku współdziałania 
strony w kwestiach związanych z jej wa-
runkami osobistymi, organ będzie mógł 
przeprowadzić wyczerpujące postępowa-
nie dowodowe. Na gruncie orzecznictwa 
NSA można wysnuć wniosek, że w za-
kresie postępowania dowodowego obo-
wiązki organów administracji publicznej 
nie są nieograniczone. Mimo że postępo-
wanie dowodowe w systemie prawa ad-
ministracyjnego oparte jest na zasadzie 
oficjalności, strona ma także obowiązek 
współdziałania w gromadzeniu dowo-
dów, zwłaszcza w sytuacji, gdy z okre-
ślonego faktu wywodzi dla siebie skutki 
prawne36. Jeżeli strona postępowania nie 
współdziała z organem, a ustaleń doko-
nuje on w ramach obiektywnie dostęp-
nych możliwości dowodzenia, w znacz-
nym zakresie z urzędu, to działanie takie 
uznawane jest za prawidłowe37. Warto 
dodać, że po odmowie współdziałania 
przez stronę w przeprowadzeniu dowodu 
o zasadniczym znaczeniu dla rozstrzy-
gnięcia sprawy, a także gdy kwestionuje 
ona ustalenia organu, nie przedstawiając 
kontrargumentów, nie można uznawać, że 
to na organie w dalszym ciągu spoczywa 
obowiązek przeprowadzania innych do-
wodów na tę samą okoliczność38. 

Wydanie prawidłowego rozstrzygnię-
cia w postępowaniu administracyjnym 
zawsze uzależnione jest od należyte-
go respektowania przez organ zasad 

36 Wyrok NSA z 3.9.2009, sygn. akt II OSK 1433/08, opubl. CBOSA.
37 Wyrok NSA z 30.10.2013, sygn. akt II FSK 1675/13, opubl. CBOSA.
38 Zob. wyrok NSA z 26.11.2015, sygn. akt I OSK 1397/15, opubl. CBOSA. 

ogólnych postępowania administracyj-
nego, a w szczególności zasady prawo-
rządności i zasady prawdy obiektywnej 
(art. 7 k.p.a.), W sprawach administra-
cyjnych kar pieniężnych istotną nowością 
jest wprowadzenie do przepisów k.p.a. 
zasady in dubio pro libertate. Zgodnie 
z nowym art. 7a k.p.a., jeżeli przedmio-
tem postępowania administracyjnego jest 
nałożenie na stronę obowiązku bądź ogra-
niczenie lub odebranie stronie uprawnie-
nia, a w sprawie pozostają wątpliwości co 
do treści normy prawnej, wątpliwości te 
są rozstrzygane na korzyść strony, chyba 
że sprzeciwiają się temu sporne intere-
sy stron albo interesy osób trzecich, na 
które wynik postępowania ma bezpośred-
ni wpływ. W uzasadnieniu do projektu 
ustawy w odniesieniu do tego przepisu 
wskazano, że niejednoznaczność przepi-
sów prawa nie powinna rodzić negatyw-
nych konsekwencji, w szczególności dla 
stron postępowania administracyjnego, 
którego przedmiotem jest nałożenie na 
stronę obowiązku (np. administracyjnej 
kary pieniężnej) bądź ograniczenie lub 
odebranie jej uprawnienia. Tym samym, 
stronie zostanie zapewniona ochrona 
przed negatywnymi skutkami tworze-
nia niejasnych przepisów prawa i zwią-
zanej z tym niepewności. Niezwykle 
ważne jest, że art. 7a § 2 przewiduje, iż 
zasady rozstrzygania wątpliwości na ko-
rzyść strony nie stosuje się, jeżeli wymaga 
tego ważny interes publiczny, w tym istot-
ne interesy państwa, a w szczególności 
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jego bezpieczeństwa, obronności lub po-
rządku publicznego, a także w sprawach 
osobowych funkcjonariuszy oraz żołnie-
rzy zawodowych. Nie sposób wątpić, że 
skuteczne przeciwdziałanie sprzedaży 
dopalaczy znajduje oparcie w niezwykle 
ważnym interesie publicznym, przede 
wszystkim w potrzebie zapewnienia bez-
pieczeństwa życia i zdrowia obywateli. 
Jednakże nie sposób nie powtórzyć, że 
ocena, czy zachodzą przesłanki do nie-
stosowania art. 7a § 1 k.p.a. w sprawach 
z zakresu administracyjnych kar pienięż-
nych wymierzanych na podstawie art. 52a 
ustawy antynarkotykowej, będą wyma-
gały ukształtowania się linii orzeczniczej, 
do tego czasu stanowiąc wyzwanie proce-
duralne dla organów PIS prowadzących 
takie postępowania.

Odpowiedzialność karna: stan 
prawny i orzecznictwo sądowe
Choć polityka prohibicyjna dotycząca 
„dopalaczy” w systemie prawa polskiego 
nie została wsparta za pomocą rozbudowy 

39 A. Wolska, Ł. Bagiński: Problematyka�prawna�obrotu�tzw.�dopalaczami, „Kwartalnik Krajowej Szkoły 
Sądownictwa i Prokuratury”, Zeszyt 2(22)/2016.

40 Ustawa z 6.9.1997, Dz.U. z 2016 poz. 1137, ze zm., dalej: k.k.
41 Jest to typ podstawowy przestępstwa. Jeżeli zaś sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3 (art. 165 § 2 k.k.). W typach kwalifikowanych – jeżeli następstwem czynu umyślnego jest 
śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności 
od lat 2 do 12 (art. 165 § 3 k.k.). Skutki te w wypadku czynu niemyślnego zagrożone są karą pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 165 § 4 k.k.)

42 Zob. np. F. Ciepły: Handel�tzw.�dopalaczami�–�aspekt�prawny, Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej 
pt. „Niebezpieczne substancje. Dopalacze”, zorganizowanej 19.10.2009 na Wydziale Zamiejscowym Nauk 
o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Źródło:   
<https://www.kul.pl/files/19/Dorobek/FCieplyDopalacze.pdf> (dostęp 18.05.2017); D. Zając: Karalność�
obrotu�dopalaczami�w�świetle�art.�165�k.k.�(analiza�dogmatyczna), „Czasopismo prawa karnego i nauk 
penalnych”, poz. 1/2017.

43 Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z 21.10.2016, sygn. akt II K 111/15, opublikowany w bazie orzeczeń 
Sądu Okręgowego w Elblągu pod adresem <http://orzeczenia.elblag.so.gov.pl>; wyrok Sądu Okręgowego 
we Wrocławiu z 3.2.2016, sygn. akt III K 126/15, opublikowany w bazie orzeczeń Sądu Okręgowego we 
Wrocławiu pod adresem <http://orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl>.

norm o charakterze karnym39, waga, skala 
i charakter tego zjawiska zmobilizowały 
organy ścigania do poszukiwania rozwią-
zań, które umożliwiłyby dochodzenie od-
powiedzialności związanej z handlem tymi 
substancjami na drodze karnej.

Organy ścigania przyjęły koncepcję kwa-
lifikowania wprowadzania do obrotu do-
palaczy jako czynów z art. 165 § 1 pkt 2 
Kodeksu karnego40 (dalej: k.k.). Zgodnie 
z tym przepisem, kto sprowadza niebezpie-
czeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób 
albo dla mienia w wielkich rozmiarach, 
wyrabiając lub wprowadzając do obrotu 
szkodliwe dla zdrowia substancje, środki 
spożywcze lub inne artykuły powszechne-
go użytku lub też środki farmaceutyczne 
nieodpowiadające obowiązującym warun-
kom jakości, podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 841. 

Pomimo obaw i obiekcji42 związanych 
z tak zakreśloną sankcją na obrót dopalacza-
mi, precedensowe wyroki sądów okręgo-
wych (dalej: SO) w Elblągu i Wrocławiu43, 
które zapadły w ostatnim czasie, jak na 
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razie potwierdzają skuteczność tej me-
tody. Uwidaczniają jednocześnie spore 
wyzwania dowodowe stojące przed or-
ganami ścigania. Trzeba bowiem zauważyć, 
że orzeczenie odpowiedzialności za czyn 
z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. wymaga przede 
wszystkim udowodnienia wielu donio-
słych okoliczności faktycznych. 

W świetle orzecznictwa na pierwszy 
plan wysuwa się kwestia negatywnych 
skutków zdrowotnych użycia dopalaczy. 
Należy podkreślić, że w orzecznictwie 
ugruntowane jest stanowisko, w myśl 
którego zachowanie sprawcy ‒ wprowa-
dzenie do obrotu szkodliwych dla zdrowia 
substancji ‒ tylko wtedy wypełni dyspo-
zycje z art. 165 § 1 pkt 2 k.k., gdy zostanie 
wykazane, że „szkodliwość substancji” ma 
taki charakter i wagę, że czyni konkretnym 
i realnym zagrożenie dla życia lub zdro-
wia ludzkiego w poważnym stopniu i ma 
charakter niebezpieczeństwa powszech-
nego44. Oceniając spełnienie tych warun-
ków w wyroku związanym z handlem do-
palaczami, SO w Elblągu stwierdził, że 
istotne w sprawie było, iż osoby poszko-
dowane wskutek zażycia dopalaczy korzy-
stały z pomocy lekarskiej, a dodatkowo, 
prawidłowo sporządzono dokumentację 
medyczną tych osób. Ocena tego stanu 
rzeczy wymagała udziału odpowiednich 
biegłych sądowych, na opiniach których 
oparł się Sąd wydając wyrok skazujący. 
Podobny przebieg miała sprawa rozpatry-
wana przez SO we Wrocławiu. Tu rów-
nież Sąd wyrokował na podstawie opinii 

44 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11.12.2013, sygn. akt II AK z 483/13, LEX nr 1402863. 
Stanowisko to podzieliły SO w Elblągu i Wrocławiu w orzeczeniach przywołanych w przypisie 43. 

45 Por. D. Zając: Karalność…,�op. cit.

biegłego, który stwierdził szkodliwość 
dla życia i zdrowia wprowadzanych do 
obrotu substancji. Opinia w sposób pre-
cyzyjny opisywała mechanizmy działania 
tych środków. 

Należy natomiast podkreślić, że nie 
wszystkie przypadki zażywania dopala-
czy objęte aktem oskarżenia kwalifikowały 
się do objęcia odpowiedzialnością karną. 
SO w Elblągu zwrócił bowiem uwagę na 
sytuacje, w których brakowało wystarcza-
jących danych z wywiadu oraz dokumenta-
cji lekarskiej odnośnie do skutków zażycia 
dopalaczy, co w ocenie Sądu nie pozwoliło 
na stwierdzenie, czy u części pokrzywdzo-
nych doszło do rozstroju zdrowia lub na-
ruszenia czynności narządu ciała wskutek 
zażycia tych substancji. W sprawach zwią-
zanych z handlem dopalaczami, opartych 
na zastosowaniu art. 165 § 1 pkt 2 k.k., 
udowodnienia wymaga więc możliwość 
narażenia na konkretne niebezpieczeń-
stwo. Same właściwości psychoaktywne 
substancji nie implikują automatycznie 
takiej cechy45. 

Nawiązując do wyników kontroli NIK, 
nieodzowne jest podkreślenie, że dane do-
tyczące interwencji medycznych związa-
nych z zatruciem dopalaczami są szacun-
kowe i niepewne, gdyż ‒ jak stwierdziła 
Izba ‒ funkcjonujący system diagnozo-
wania, a następnie informowania o ta-
kich przypadkach, nie został uregulowany 
prawnie, a w konsekwencji nie wszystkie 
były zgłaszane i rejestrowane. Również ze 
względu na brak powszechnego dostępu 
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do analitycznych badań kliniczno-toksy-
kologicznych, na podstawie materiału bio-
logicznego nie było możliwe jednoznaczne 
określenie związku przyczynowo-skutko-
wego zgonów spowodowanych użyciem 
dopalaczy46. Warto dodać, że osoby ho-
spitalizowane często nie przyznają się, że 
powodem ich problemów zdrowotnych 
jest zażycie takich substancji. Może rodzić 
to trudności w udowodnieniu w postę-
powaniu karnym, że została wypełniona 
omawiana przesłanka, warunkująca po-
ciągnięcie do odpowiedzialności.

Kolejną kluczową kwestią jest koniecz-
ność udowodnienia, że na niebezpieczeń-
stwo zostało narażone życie lub zdrowie 
wielu osób. Jak wskazał SO w Elblągu, 
znamię to powinno być oceniane przy 
uwzględnieniu okoliczności konkretne-
go przypadku. W praktyce orzeczniczej 
przyjmuje się orientacyjne wartości licz-
bowe pozwalające na ustalenie, czy doszło 
do zagrożenia życia lub zdrowia wielu 
osób. Jako dolna granica przyjmowana 
jest liczba od 6 do 10 pokrzywdzonych. 
Jeżeli zatem w wyniku jednorazowego 
działania nie powstanie skutek w postaci 
konkretnego narażenia na niebezpieczeń-
stwo życia lub zdrowia co najmniej tej 
liczby osób, wydaje się, że pociągnięcie 
sprawcy do odpowiedzialności nie bę-
dzie możliwe47.

W końcu zaś, w świetle omawianych 
orzeczeń, przypisanie odpowiedzialności 
karnej z art. 165 § 1 pkt 2 k.k. w związ-
ku z handlem „dopalaczami”, wymaga 

46 Informacja o wynikach kontroli Przeciwdziałanie�sprzedaży�dopalaczy, s. 10, 21-23.
47 Por. D. Zając: Karalność…,�op. cit.

również odpowiedniego wykazania za-
miaru sprawcy. W typie podstawowym 
czyn ten jest przestępstwem umyślnym, 
co oznacza, że sprawca miał zamiar po-
pełnienia go, to jest chciał popełnić albo 
przewidując możliwość jego popełnienia, 
na to się godził (art. 9 § 1 k.k.). W sprawie 
rozpatrywanej przez SO we Wrocławiu 
oskarżeni między innymi nie przyznali 
się do świadomego uczestniczenia w ob-
rocie dopalaczami i zaprzeczyli, aby znali 
skutki ich oddziaływania na organizm 
ludzki. Nie przekonało to jednak Sądu, 
który jednoznacznie stwierdził, że wiedza 
o skutkach zażywania dopalaczy w chwili 
popełnienia czynu była powszechna (po-
dobny tok myślenia zaprezentował SO 
w Elblągu, odwołując się do licznych re-
lacji medialnych związanych ze skutkami 
zażywania tych substancji). Dodatkowo 
warto zasygnalizować, że w omawianej 
sprawie wrocławskiej dopalacze wpro-
wadzano do obrotu w lombardzie, co dla 
Sądu było argumentem na świadome i ce-
lowe działanie sprawców. Należy zatem 
wskazać, że proceder handlu nimi został 
surowo oceniony przez sądy, a to należy 
przyjąć z aprobatą, jako istotny element 
prewencyjny.

W sprawie rozstrzygniętej przez SO 
w Elblągu, sąd rozpatrujący apelację od 
wyroku skazującego handlarzy dopalacza-
mi za popełnienie przestępstwa z art. 165 
§ 1 pkt 2 k.k. uznał, że zastosowanie tej 
kwalifikacji stanowi problem interpreta-
cyjny wymagający rozstrzygnięcia przez 
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Sąd Najwyższy (SN)48. Uchwała w tej 
sprawie nie została podjęta49, jednakże 
SN stwierdził , że jeżeli w wyniku wadli-
wej produkcji artykułu (środka, substancji 
itp.), odstąpienia od deklarowanej normy 
jakości, wadliwego przechowywania lub 
transportowania, czy też wprowadzania do 
obrotu towaru, który faktycznie jest innym 
produktem, niż wynikałoby to z jego opisu 
na opakowaniu, nazwy itp., przy jedno-
czesnym spełnieniu warunku, że produkt 
ten jest szkodliwy w stopniu stanowiącym 
niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia 
wielu osób – to jego wyprodukowanie lub 
wprowadzenie do obrotu wyczerpuje dys-
pozycję art. 165 § 1 pkt 2 k.k. Jednocześnie 
SN wskazał, że nie będzie wyczerpywał 
znamion przestępstwa obrót produkta-
mi mającymi cechy środków zastępczych 
w rozumieniu ustawy antynarkotykowej, 
gdy ich użycie zgodnie z przeznaczeniem 
deklarowanym przez sprzedawcę lub pro-
ducenta nie będzie wywoływało negatyw-
nych skutków. Tak jest w wypadku obrotu 
klejami czy rozpuszczalnikami zawierają-
cymi substancje psychoaktywne50.

Wyrażony przez SN pogląd może 
umocnić przyjętą przez organy ścigania 
i aprobowaną już przez sądy powszechne 
praktykę. Nie rozwiązuje to jednak licz-
nych problemów dotyczących dochodze-
nia odpowiedzialności karnej związanej 

48 Zagadnienie prawne w brzmieniu:�Czy�wprowadzenie�do�obrotu�środków�zastępczych�o�jakich�mowa�w�art.�4�
ust.�27�ustawy�z�dnia�29�lipca�2005�r.�o�przeciwdziałaniu�narkomanii�wypełnia�dyspozycję�wprowadzenia�
do�obrotu�szkodliwych�dla�zdrowia�substancji�z�art.�165�§�1�pkt�2�k.k.? . Zob. też: Dopalacze�na�wokandzie, 
„Dziennik Gazeta Prawna” z 11.4.2017, s. B6.

49 Postanowienie z 31.5.2017, sygn. akt I KZP 5/17. 
50 Więzienie�za�sprzedaż�dopalaczy�jako�odżywek�dla�sportowców, „Rzeczpospolita” z 2.6.2017, s. C3. 
51 Więzienie�za�sprzedaż�dopalaczy�wchodzi�w�grę, „Dziennik Gazeta Prawna” z 1.6.2017, s. B6.
52 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. P/16/098, s. 15.

z wprowadzaniem do obrotu dopalaczy na 
podstawie art. 165 § 1 pkt 2 k.k., w tym 
tych, które opisano powyżej. Jak trafnie 
wskazał podczas posiedzenia SN przed-
stawiciel prokuratury, nie każde wpro-
wadzanie do obrotu dopalaczy jest prze-
stępstwem. To kwestia dokonania ustaleń 
faktycznych51.

Podsumowanie
W „Informacji o  wynikach kontroli 
„Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy” 
Izba wskazała52, że dla administracji pu-
blicznej przeciwdziałanie sprzedaży dopa-
laczy stanowi problem wielowymiarowy, 
znacznie wykraczający poza dział admini-
stracji (zdrowie), w którym obecnie skon-
centrowano kompetencje związane z tym 
zagadnieniem. W ocenie NIK, w celu sku-
tecznej walki z tym negatywnym zjawi-
skiem konieczne jest opracowanie nowych, 
kompleksowych rozwiązań. Kluczową re-
komendacją było przedstawienie Prezesowi 
Rady Ministrów wniosku o zainicjowanie 
międzyresortowych działań zmierzają-
cych do wypracowania i wdrożenia opty-
malnych narzędzi oraz systemowych roz-
wiązań prawnych, zapewniających realne 
ograniczenie podaży środków zastępczych. 
Chodzi między innymi o rozważenie pod-
jęcia inicjatywy legislacyjnej służącej pod-
daniu odpowiedzialności karnej czynów 
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związanych z wytwarzaniem, wprowadza-
niem do obrotu i przywozem substancji, 
określanych obecnie jako środki zastępcze 
oraz nowe substancje psychoaktywne53. 
Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej 
problemy interpretacyjne należy stwier-
dzić, że wzmacniają one słuszność tej re-
komendacji. Trzeba bowiem zauważyć, 
że przyjęcie proponowanego przez NIK 
rozwiązania przyczyniłoby się znacząco do 

53 Przez wprowadzenie odpowiedniej definicji ustawowej tych substancji.

zlikwidowania tych wątpliwości, a co za 
tym idzie – do usprawnienia działalności 
organów państwa w walce ze  sprzedażą 
dopalaczy.

RADOSŁAW KUJAWIŃSKI
p.o. dyrektora  
Delegatury NIK we Wrocławiu

Słowa kluczowe: dopalacze, przeciwdziałanie sprzedaży, substancje psychoaktywne, wprowadzanie 
do obrotu, narkomania 

Key words: designer drugs, counter sales, psychoactive substances, placing designer drugs  
on the market, drug addiction
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Narastanie w społeczeństwach, zwłaszcza krajów wysoko rozwiniętych, problemów zdro-
wotnych, związane jest z coraz częstszym występowaniem tzw. chorób cywilizacyjnych1, 
które stanowią przyczynę ponad 80% wszystkich zgonów. Dlatego tak ważna jest szeroko 
rozumiana profilaktyka2. W jej efekcie możliwe staje się uniknięcie choroby, zahamowa-
nie rozwoju lub ograniczenie skutków w myśl łacińskiej sentencji: Morbum evitare quam 
curare facilius est – Lepiej zapobiegać, niż leczyć. Polska należy jednak do grupy krajów 
UE, które w  ujęciu per capita wydają najmniej na profilaktykę i  zdrowie publiczne.  
Wyniki pierwszej koordynowanej kontroli NIK poświęconej tym zagadnieniom wskazu-
ją, że nie istnieje u nas kompleksowy, spójny i sprawny system profilaktyki zdrowotnej. 

DOROTA PASZKIEWICZ 

JAN PIOTRKOWSKI

Profilaktyka w systemie ochrony zdrowia

Walka z nowotworami i chorobami układu krążenia

1 2
Raport Organizacji Współpracy Gospo-
darczej i Rozwoju (OECD) – „Health at 
Glance: Europe 2016”3, opublikowany 
23 listopada 2016 r. pokazuje, że rocznie 
550 tys. mieszkańców Europy w wieku pro-
dukcyjnym umiera z powodu chorób prze-
wlekłych, a gospodarka UE traci w związ-
ku z tym blisko 1% PKB (115 mld euro). 

1 M. in. choroby sercowo-naczyniowe, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, alergiczne, zaburzenia 
psychiczne. 

2 W Polsce zwyczajowo w słownictwie używanym w ochronie zdrowia określenia profilaktyka, prewencja 
i zapobieganie są używane zamiennie. Niemniej w słowniku języka polskiego (a także w niektórych dziedzi-
nach, np. resocjalizacji) określenia te mają nieco odmienne znaczenie: profilaktyka – działania mające na 
celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, zwłaszcza chorobom <http://sjp.pwn.pl/szukaj/profilaktyka.
html>; zpobiegać – nie dopuścić do czegoś złego <http://sjp.pwn.pl/szukaj/zapobieganie.html>; prewen-
cja – zapobieganie naruszaniu norm prawnych <http://sjp.pwn.pl/szukaj/prewencja%20.html>; „Zdrowie 
publiczne (…) obejmuje promocję zdrowia, prewencję i profilaktykę (…)” <http://www.sluzbazdrowia.com.
pl/pdf/ZielonaKsiegaII.pdf>.

3 <http://ec.europa.eu/health/state/docs/health_glance_2016_rep_en.pdf>

W Polsce wskaźnik przedwczesnych zgo-
nów na 100 tys. mieszkańców wynosi 305 
(średnia dla UE to 201) i lokuje nasz kraj 
na 6 miejscu, wśród najwyższych wskaź-
ników, w grupie 28 krajów.

Jednym z narzędzi poprawy sytuacji 
zdrowotnej społeczeństwa jest przede 
wszystkim promocja zdrowia, którą należy 
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rozumieć jako proces obejmujący czyn-
ności prowadzące do zwiększenia osobi-
stego oddziaływania na własne zdrowie 
i jego utrzymanie oraz odejście od często 
zbyt zmedykalizowanego systemu lecze-
nia. Prowadzenie zdrowego stylu życia 
wynika z warunków w jakich żyjemy, in-
dywidualnych wzorców zachowania oraz 
cech charakteru. Zdrowy styl życia jest 
w dużej mierze efektem promocji wła-
ściwych zachowań, aktywności fizycznej, 
diety, ochrony środowiska.

Promocja zdrowia nie jest tożsama z edu-
kacją zdrowotną, której celem jest zmiana 
sposobu myślenia o zdrowiu oraz zwięk-
szenie skuteczności kontroli nad nim; różni 
się też od profilaktyki zdrowotnej. Można 
ją realizować wśród osób zdrowych, zagro-
żonych chorobą, jak i chorych, równolegle 
do różnych faz profilaktyki. 

Z kolei profilaktyka zdrowotna to działa-
nia mające chronić człowieka przed poten-
cjalnymi zagrożeniami zdrowia i ich szkodli-
wymi konsekwencjami. Może ona skutko-
wać uniknięciem choroby, zahamowaniem 
progresji lub ograniczaniem jej skutków. 
Zwykle profilaktykę, prewencję i zapo-
bieganie chorobom utożsamia się z pro-
mocją zdrowia, choć te pojęcia różnią się 
wyraźnie. Koncepcja profilaktyki, od lat 60.  
XX wieku, powszechnie bazuje na podziale 
na trzy etapy działań: profilaktyce pierwot-
nej – która powinna zapobiegać powstaniu 
procesów chorobowych, profilaktyce wtór-
nej – polegającej na wczesnym wykrywa-
niu procesów/zmian chorobowych, zanim 

4 Marc Lalonde – Minister Zdrowia i Opieki Społecznej Kanady. W 1974 r. opublikował raport A�New�Perspective�
on�the�Health�of�Canadians,�w którym przedstawił koncepcję „pól zdrowia”. 

5 „The World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance”, WHO 2000, s. xi.

wystąpią objawy oraz trzeciorzędnej – ogra-
niczającej skutki już rozwiniętej choroby. 
W potocznym rozumieniu – zapobieganie 
chorobom obejmuje profilaktykę pierwotną 
i wtórną, a trzeciorzędna rozumiana jest 
jako leczenie.

Promocja zdrowia odnosi się do dzia-
łań, których podstawą jest utrzymanie do-
brego stanu zdrowia, zwiększenie rezerw 
i potencjału organizmu. Z kolei prewencja 
i profilaktyka dotyczą głównie choroby – jej 
uniknięcia, czy wczesnego wykrycia dają-
cego gwarancje wyleczenia. I tak, promocja 
zdrowia dotyczy całej populacji, a profilak-
tyka wyodrębnionych grup szczególnego 
ryzyka. Ponadto, działania profilaktyczne, 
dotyczące poszczególnych osób, mogą być 
realizowane ad hoc, w ramach bieżącej dzia-
łalności podmiotu. Natomiast działania 
profilaktyczne obejmujące różne populacje 
prowadzone są w formie zaplanowanych 
programów zdrowotnych. Warto również 
zaznaczyć, że używane często określenie 
„badania profilaktyczne” wykonywane 
w ramach profilaktyki pierwotnej i wtór-
nej, w tym masowe badania przesiewowe, 
inaczej skriningowe (ang. screening), tak 
naprawdę są badaniami mającymi na celu 
wczesne wykrycie zmian/chorób, a nie dzia-
łaniami mającymi im zapobiegać. Badania 
przesiewowe należą do profilaktyki wtór-
nej i służą do wyłonienia osób, które mogą 
być chore. 

Według Marca Lalonda4, stan zdrowia 
populacji5 oraz długość życia ludzi wa-
runkuje szereg czynników; największy, 
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bo sięgający 53% wpływ ma styl życia, 
w tym: aktywność fizyczna, sposób od-
żywiania się, umiejętność radzenia sobie 
ze stresem, stosowanie używek (nikoty-
na, alkohol, substancje psychoaktywne). 
W dalszej kolejności wyznacznikami stanu 
zdrowia są środowisko fizyczne (21%) 
i czynniki genetyczne (16%). W najmniej-
szym stopniu stan ten determinuje opieka  
zdrowotna (10%). 

Przeprowadzone badania i analizy po-
twierdzają, iż rzeczywisty wpływ medy-
cyny na stan zdrowia społeczeństw nie 
ma kluczowego znaczenia. Wskazuje się, 
że systemy opieki zdrowotnej pochłaniają 
ok. 90% wszystkich nakładów na ochro-
nę zdrowia, podczas gdy ich wpływ na 
redukcję umieralności wynosi zaledwie 
10%. Tymczasem nakłady na edukację 

6 A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W. C. Włodarczyk: Zdrowie�Publiczne. Wybrane�zagadnienia, Tom I i II, 
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2001 r., s. 143.

7 Informacja o wynikach kontroli: Profilaktyka�zdrowotna�w�systemie�ochrony�zdrowia, nr ewid. P/16/054, 
Departament Zdrowia NIK, kwiecień 2017 r.

prozdrowotną i kształtowanie stylu życia 
sięgają tylko 1,5%, chociaż na spadek umie-
ralności wpływają w 43%6.

Zakres kontroli NIK
W związku z tym, że szeroko rozumiana 
profilaktyka zdrowotna ma tak ogromne 
znaczenie dla naszego zdrowia, w 2016 r. 
NIK z własnej inicjatywy podjęła kontrolę7, 
której głównym celem była ocena efektów 
realizacji profilaktyki zdrowotnej w obsza-
rach gastrologii, ginekologii i kardiologii, 
związanej z zapobieganiem nowotworom 
i chorobom układu krążenia oraz skut-
kom tych chorób. Kontrolą objęto drugi 
z trzech wyżej opisanych etapów działań 
profilaktycznych, tj. profilaktykę wtórną, 
polegającą na wczesnym wykrywaniu pro-
cesów/zmian chorobowych. Ich realizacja, 

Rysunek 1. Pola zdrowotne Lalonda

Źródło: A. Kukielczak: Naukowe� podstawy� zdrowia� publicznego, <http://epidemiologia2.sum.edu.pl/ 
wp-content/uploads/2012/07/seminarium1.pdf>.
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w ramach publicznego systemu ochrony 
zdrowia, miała miejsce głównie w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz pro-
filaktycznych programów przesiewowych 
finansowanych ze środków NFZ, budże-
tu państwa, a także budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego i wyczerpywała 
w dużej mierze zakres podejmowanych 
czynności profilaktycznych. W związku 
z powyższym, a także ponieważ koszty 
pozostałych działań profilaktycznych nie 
miały istotnego udziału w kosztach świad-
czeń zdrowotnych ogółem, zasadna była 
ocena całego systemu ochrony zdrowia pod 
kątem realizacji działań profilaktycznych.

Kontrolę działań w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej, obejmującą lata 2012–2015, 
przeprowadzono w Ministerstwie Zdro-
wia, Centrali Narodowego Funduszu Zdro-
wia oraz w 25 podmiotach, w tym w jed-
nostkach samorządu terytorialnego oraz 
u  świadczeniodawców udzielających 
świadczeń, takich jak podstawowa opie-
ka zdrowotna oraz realizujących świad-
czenia w ramach „Programu profilaktyki 
i wczesnego wykrywania raka szyjki ma-
cicy”, „Programu wczesnego wykrywania 
raka piersi” oraz „Programu badań przesie-
wowych dla wczesnego wykrywania raka 
jelita grubego”. W badaniach kontrolnych 
skoncentrowano się na procesie planowa-
nia (programowania) działań profilaktycz-
nych, w tym określenia wielkości środków 
finansowych, prowadzenia działań profi-
laktycznych oraz ich koordynacji z wybra-
nymi podmiotami publicznymi, procesie 

8 Obecnie obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 4.8.2016 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2016–2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492) wydane na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z 11.9.2015 o zdrowiu 
publicznym. Wcześniej obowiązywał Narodowy Program Zdrowia na lata 2006–2015.

monitorowania i ewaluacji danych uzyska-
nych z realizacji działań profilaktycznych.

Planowanie i organizacja 
działań profilaktycznych
Zbudowanie silnego systemu ochrony 
zdrowia wymaga kompleksowego po-
dejścia i zmiany dotychczasowej polityki 
w zakresie działań profilaktycznych, mię-
dzy innymi przez konstruowanie rozwią-
zań wspierających profilaktykę i promo-
cję zdrowia, a nie skupianie się głównie 
na leczeniu coraz bardziej kosztownych 
chorób. Z jednej strony – powinniśmy eg-
zekwować prawo do zdrowia, rozumiane 
jako wymaganie od świadczeniodawców 
realizacji wszystkich, obowiązujących pro-
cedur, natomiast z drugiej strony – sami 
poczuwać się do odpowiedzialności za 
świadome kształtowanie naszego zdro-
wia i jego kondycję.

Obecnie za politykę zdrowotną państwa 
odpowiada Minister Zdrowia. Narzędziem 
realizacji jego zadań w tej dziedzinie jest 
między innymi Narodowy Program 
Zdrowia (NPZ) na lata 2016–20208. 
Zgodnie z założeniami NPZ ma on słu-
żyć zjednoczeniu wysiłków społeczeństwa 
i administracji publicznej, aby zmniejszyć 
nierówności i poprawić stan zdrowia, a tym 
samym jakość życia Polaków. Podstawą 
Narodowego Programu Zdrowia jest kon-
cepcja promocji zdrowia zgodna z Kartą 
Ottawską Promocji Zdrowia (1986 r.), 
definiującą ją jako proces umożliwiający 
ludziom zwiększenie kontroli nad swoim 
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zdrowiem oraz podejmowanie wyborów 
i decyzji sprzyjających zdrowiu. 

Ustawa z 11 września 2015 r. o zdrowiu 
publicznym9, określiła co do zasady, zada-
nia z zakresu zdrowia publicznego, podmio-
ty uczestniczące w ich realizacji oraz zasady 
finansowania zadań. Wprowadziła równo-
cześnie regulacje pozwalające na koordy-
nację działań profilaktycznych. Od stycz-
nia 2017 r. Narodowy Fundusz Zdrowia 
będzie mógł dofinansowywać programy 
profilaktyczne realizowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego pod warunkiem, 
że będą one zgodne z priorytetami poli-
tyki zdrowotnej w danym regionie, cela-
mi operacyjnymi Narodowego Programu 
Zdrowia i które uzyskają pozytywną ocenę 
Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji10. Zgodnie z brzmieniem art. 9 
tej ustawy, Narodowy Program Zdrowia 
określa główne kierunki polityki zdro-
wotnej i wskazuje na potrzebę wspólnych 
działań organów administracji rządowej, 
organizacji pozarządowych, samorządów, 
społeczności lokalnych i samych obywateli 
w dziedzinie zdrowia publicznego. W od-
niesieniu do zadań związanych z profilak-
tyką i leczeniem chorób nowotworowych, 

9 Dz.U. z 2015 r. poz. 1916, ze zm.
10 Patrz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofi-

nansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 
trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgod-
nie z przeznaczeniem; <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12291703>.

11 Szybki wzrost zachorowań na nowotwory w Polsce oraz niezadowalające wyniki leczenia, wymagające pod-
jęcia skoordynowanych działań o charakterze ogólnokrajowym, spowodowały, iż Sejm RP 1.7.2005 uchwalił 
ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, 
(Dz.U. nr 143 poz. 1200, ze zm.). Jego realizacja zakończyła się 31.12.2015. Rada Ministrów 3.11.2015 
podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016–2024 pod nazwą „Narodowy 
Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (M.P. z 2015 r. poz. 1165, ze zm.).

12 Skuteczność rozumiana jako ocena czy podejmowane działania pozwoliły na osiągnięcie celów. W wypadku 
programów profilaktyki, miarą skuteczności podejmowanych działań był m.in. odsetek uprawnionych zgła-
szających się na badania przesiewowe.

jego uszczegółowieniem jest „Narodowy 
program zwalczania chorób nowotworo-
wych”, który powstał w odpowiedzi na 
wzrost zachorowań w Polsce oraz nie-
zadowalające wyniki leczenia, wymaga-
jące podjęcia skoordynowanych działań 
o charakterze ogólnokrajowym. Celem 
tego Programu miało być obniżenie wskaź-
nika umieralności i zachorowalności z po-
wodu nowotworów jelita grubego, szyjki 
macicy oraz piersi, zwiększenia wskaźnika 
przeżyć pięcioletnich do poziomu osiąga-
nego w krajach Unii Europejskiej, a także 
wskaźnika pacjentów zgłaszających się na 
badania przesiewowe. Tymczasem kontro-
la NIK wykazała, że działania podejmo-
wane przez Ministra Zdrowia i NFZ, nie 
spowodowały zakładanej poprawy stanu 
zdrowia ludności, co było głównym celem 
wskazanym w „Narodowym programie 
zwalczania chorób nowotworowych”11. 
Ponadto działania służące zwiększeniu od-
setka uczestników badań przesiewowych, 
pomimo uznania zadań z zakresu profilak-
tyki za priorytetowe, były nieskuteczne12. 

W „Programie profilaktyki raka szyjki 
macicy” uczestniczyło jedynie 23% upraw-
nionych kobiet, zaś w „Programie badań 
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przesiewowych dla wczesnego wykrywa-
nia raka jelita grubego” 18% takich osób. 
Jedynie w przypadku „Programu profilak-
tyki raka piersi” odsetek był wyższy i osią-
gnął 49% uprawnionych, choć w ocenie 
ekspertów pozytywny efekt realizacji pro-
gramów przesiewowych uzyskuje się przy 
objęciu co najmniej 70% pacjentów z grup 
ryzyka13. Wartości wskaźników wczesnego 
wykrywania nowotworów i skuteczność 
ich leczenia były w Polsce znacznie gorsze 
od średnich europejskich.

Należy zauważyć, że pomimo szeroko 
realizowanych programów profilaktyki 
zdrowotnej, często przyciągają one uwagę 
tych, którzy de facto już przejawiają troskę 
o własne zdrowie. Tymczasem, aby zapobiec 
chorobom cywilizacyjnym, m. in. takim 
jak: otyłość, cukrzyca, czy nadciśnienie, 
niezbędne są rozwiązania legislacyjne, mo-
tywujące do zdrowego stylu życia. Przede 
wszystkim należałoby rozwinąć zdrowotne 
programy edukacyjne, kierowane zarówno 
do dorosłych, jak i do dzieci. Wspomniane 
nadciśnienie tętnicze, określane mianem 
„cichego zabójcy”, jest przyczyną najczęst-
szych zgonów na świecie. Przyspiesza rozwój 
miażdżycy, zwiększa ryzyko zawału serca, 
grozi udarem mózgu14 .

Mimo ewidentnego wpływu profilak-
tyki na stan zdrowia społeczeństwa, usta-
lenia NIK wskazują na stosunkowo nie-
wielki udział wydatków przeznaczanych 

13 Według „European guidlines for quality assurances in breast cancer screening and diagnosis”. Zob. <http://
annonc.oxfordjournals.org/content/19/4/614.full>; w „Krajowe ramy strategiczne. Policy�paper dla ochro-
ny zdrowia na lata 2014–2020”, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, lipiec 2015 r., s. 41.

14 Nadciśnienie tętnicze – artykuł opublikowany w czasopiśmie „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia” nr 12/2014 r.
15 Patrz: Informacja o wynikach kontroli P/15/080 System�szczepień�ochronnych�dzieci.
16 Sześćdziesiąte Światowe Zgromadzenie Zdrowia, Pkt 12.9 harmonogramu A60/16, Nairobi 2007 r.
17 <http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/monitorowanie-

stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-polskiej-w-latach-2013-2015/>

ze środków pozostających w dyspo-
zycji Ministra Zdrowia oraz Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia na dzia-
łania z zakresu profilaktyki zdrowotnej. 
Niezmiennie aktualna pozostaje zasada: 
„Lepiej zapobiegać, niż leczyć” (Morbum 
evitare quam curare facilius est) I tak:
1. W wypadku chorób zakaźnych, najsku-
teczniejszą znaną profilaktyką są szczepie-
nia ochronne, kształtują odporność całej 
populacji, zapewniając ochronę również 
tym osobom, które nie mogły zostać za-
szczepione. Dla większości chorób przyj-
muje się, że odporność populacyjną osiąga 
się przy zaszczepieniu ok. 95% populacji. 
Funkcjonujący w Polsce system szczepień 
obowiązkowych jest bezpieczny i działa 
sprawnie. Chroni przed chorobami za-
kaźnymi nie tylko dzieci, ale i dorosłych. 
Jednakże groźna dla wszystkich może oka-
zać się stopniowo zyskująca popularność 
tendencja do unikania szczepień15.
2. Podobnie jest w wypadku leczenia 
stomatologicznego u dzieci i młodzieży. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) schorzenia jamy ustnej są na 
czwartym miejscu wśród schorzeń najbar-
dziej kosztownych do leczenia. Promocja 
zdrowia w tej dziedzinie jest finansowo 
efektywną strategią, redukującą ciężar cho-
rób i utrzymującą zdrowie i jakość życia16. 
Wyniki Ogólnopolskiego Moni to ringu 
Zdrowia Jamy Ustnej (2012)17 wskazują, 
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że 86% sześciolatków, 80% dwunastolat-
ków i 96% osiemnastolatków ma próch-
nicę, która przyczynia się do rozszerze-
nia całego ogniska zapalnego na sąsiednie 
tkanki, łącznie z tym, że bakterie dostają 
się do różnych narządów18.
3. Kolejnym wyzwaniem dla systemu 
ochrony zdrowia i polityki państwa jest 
rosnąca zapadalność i umieralność z po-
wodu przewlekłych chorób układu odde-
chowego, która – jak wskazują prognozy 
epidemiologiczne ‒ będzie systematycz-
nie rosnąć, między innymi ze względu na 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego 
i nałóg palenia tytoniu19. Jednym z najczę-
ściej występujących schorzeń związanych 
bezpośrednio z ekspozycją na dym tyto-
niowy jest POChP (przewlekła obtura-
cyjna choroba płuc), z powodu której cho-
ruje w Polsce co dziesiąta osoba powyżej 
30 roku życia. Ocenia się, że tylko około 
1/3 chorych jest diagnozowana. Obecnie 
z powodu POChP i jej powikłań umie-
ra w Polsce około 15 tys. osób rocznie. 
POChP występuje blisko u 30-40% cho-
rych na raka płuc. Tymczasem wyniki 
przeprowadzonych przez NIK kontroli 
wskazują na niewystarczający dostęp do 
profilaktyki i wczesnego diagnozowania 
chorób układu oddechowego20.

Równocześnie podkreślić należy, że wy-
datki Ministra Zdrowia na działania doty-
czące profilaktyki zdrowotnej, realizowane 

18 P/12/124, Dostępność�i�finansowanie�opieki�stomatologicznej�ze�środków�publicznych.
19 W Polsce pali około 9 mln dorosłych.
20 Por. Informacja o wynikach kontroli Dostępność�profilaktyki�i�leczenia�chorób�układu�oddechowego, Warszawa, 

lipiec 2016 r.
21 Dane z kontroli NIK w zakresie wykonania budżetu państwa w cz. 46 – Zdrowie w 2012 r. (P/13/126), 

w 2013 r. (P/14/001), w 2014 r. (P/15/001), w 2015 r.( P/16/001).
22 To jest bazy danych KRN, NFZ (SIMP).

w ramach programów polityki zdrowot-
nej, stanowiły 1,16% jego łącznych wydat-
ków, zrealizowanych w latach 2012–201521. 
Z kolei udział kosztów świadczeń udzie-
lanych w ramach profilaktycznych pro-
gramów zdrowotnych, finansowanych ze 
środków własnych Narodowego Funduszu 
Zdrowia, w ogólnych kosztach świadczeń, 
pozostawał w latach 2012–2015, na zbli-
żonym poziomie, tj. około 0,25%.

W kontroli NIK wykazano ponadto, że 
Minister Zdrowia nie dysponował rzetel-
nymi danymi dotyczącymi między innymi 
liczby nowych zachorowań na nowotwory 
złośliwe, stopnia zaawansowania choroby, 
a także wyników jej leczenia i poniesionych 
kosztów, a informacje zawarte w poszcze-
gólnych bazach danych22 były niespójne. 
Utrudniało to dokonanie oceny wpływu 
programów profilaktycznych na stan zdro-
wia ludności. 

Również Narodowy Fundusz Zdrowia 
(NFZ) nie dysponował danymi o kosz-
tach wszystkich działań profilaktycznych 
udzielanych w ramach kontraktowanych 
świadczeń, w szczególności podejmowa-
nych przez lekarzy podstawowej opie-
ki zdrowotnej Zwłaszcza sprawozdaw-
czość przekazywana przez lekarzy POZ 
do Funduszu, nie pozwalała na wyodręb-
nienie profilaktycznych badań diagnostycz-
nych z badań związanych z diagnostyką 
choroby. Brak takich informacji utrudniał 
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dokonanie pełnej oceny efektów podejmo-
wanych działań w zakresie profilaktyki. 
Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego 
Funduszu Zdrowia nie posiadali komplet-
nych i spójnych danych dotyczących zadań 
realizowanych w dziedzinie profilaktyki 
zdrowotnej, pozwalających na bieżące mo-
nitorowanie programów profilaktycznych 
oraz dokonywanie ocen ich efektywności23.

Takie podejście do działań profilaktycz-
nych powodowało, że Fundusz nie wyko-
rzystywał danych o czasie oczekiwania na 
udzielenie świadczeń do analizy zapotrze-
bowania na usługi medyczne, udzielane 
w ramach programów profilaktycznych 
finansowanych ze środków własnych. Nie 
uzyskiwał też informacji na temat realizacji 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go (JST) własnych programów profilak-
tycznych (jedynie doraźnie monitorowane 
były treści programów zgłaszanych przez 
samorządy i publikowanych na stronie 
internetowej Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji, która je opinio-
wała). Wykazano także ujemną korelację 
kwot przeznaczanych na te świadczenia ze 
wskaźnikami epidemiologicznymi i wyni-
kającymi z nich potrzebami zdrowotnymi 
ludności. Brak rozeznania w tych kwe-
stiach powoduje, że oddziały wojewódz-
kie NFZ, na terenie których występował 
wysoki wskaźnik zachorowalności, a niski 

23 Efektywność rozumiana w niniejszej informacji jako ocena wpływu podejmowanych działań profilaktycznych 
na stan zdrowia ludności. Miarami oceny efektywności był np. odsetek przeżyć 5-letnich w przypadku chorych 
na określony typ nowotworu, odsetek chorych z danym stopniem zaawansowania nowotworu w chwili jego 
wykrycia itp.

24 Ustawa z 27.8.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm.).

25 Jednym z zakładanych efektów „Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007–2015” było sporządzenie 
przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego wieloletnich planów polityki zdrowotnej i zabezpieczenie 
potrzeb zdrowotnych ludności na własnym terenie.

zgłaszalności, otrzymywały mniej środków 
na badania profilaktyczne, niż oddziały 
o niskim wskaźniku zachorowalności i wy-
sokiej zgłaszalności na 10 tys. mieszkańców.

Warto również podkreślić, że JST objęte 
kontrolą podejmowały wprawdzie dzia-
łania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, 
miały jednak często doraźny charakter 
i były uzależnione od wielkości środków 
posiadanych w kolejnych latach. Do zadań 
własnych samorządów, stosownie do po-
stanowień art. 7 ust.1 pkt 1, art. 8 pkt.1 
i art. 9 pkt 1 ustawy o świadczeniach24, 
należy rozpoznanie potrzeb zdrowotnych 
i rzetelna analiza demograficzna i epide-
miologiczna na terenie gminy. Nie oceniano 
jednak potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
gminy/powiatu/województwa, jako działań 
poprzedzających opracowanie, realizację 
i ocenę efektów programów polityki zdro-
wotnej. W ponad połowie JST objętych 
kontrolą nie dokonywano, a także nie ana-
lizowano danych o zasobach lokalnego sys-
temu opieki zdrowotnej, co powinno być 
punktem wyjścia zarówno do planowania 
działań, jak też monitorowania efektów 
ochrony zdrowia25.

Ustalenia kontroli wskazują natomiast, 
że jedynie cztery spośród dziesięciu pod-
danych kontroli jednostek samorządu te-
rytorialnego, sporządziły odrębny doku-
ment strategiczny lub zawarły w innych 
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dokumentach zagadnienia dotyczące ana-
lizy potrzeb zdrowotnych oraz warunków 
ich zaspokojenia. Brak dokumentu strate-
gicznego uniemożliwiał również rzetelną 
ocenę podejmowanych działań.

Profilaktyka w ramach 
programów przesiewowych
Artykuł 68 Konstytucji RP z 2 kwietnia 
1997 r. stanowi, że każdy ma prawo do 
ochrony zdrowia26, które jest podstawo-
wym prawem każdego człowieka, ale 
z drugiej strony każdy z nas ponosi odpo-
wiedzialność za jego ochronę. Kluczową 
rolę odgrywa edukacja zdrowotna i wła-
ściwie adresowane programy, zwłaszcza 
w dobie epidemii otyłości wśród młodzie-
ży, niezdrowych nawyków żywienia, braku 
aktywności fizycznej i stresu. To dzięki 
przemyślanej edukacji jesteśmy w stanie 
podejmować świadome decyzje dotyczące 
własnego zdrowia. 

Obywatelom, niezależnie od ich sytu-
acji materialnej, władze publiczne powin-
ny zapewnić równy dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej ze środków publicznych. 
W ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych27, określono ich 
warunki i zakres, w tym świadczeń pro-
filaktycznych. 

W wyniku kontroli NIK ustalono, że 
Minister Zdrowia nie zapewnił, na te-
renie całego kraju, równego dostępu do 

26 Dz.U z 1997 r. nr 78, poz. 483, ze zm.
27 Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm. 
28 W dokumencie pt.: Program�badań�przesiewowych�w�kierunku�wczesnego�wykrywania�raka�jelita�grubego,�

kontynuacja�na�lata�2012-2015�z�uwzględnieniem�planów�na�lata�po�2015�roku.
29 Przykładowo, wartość kontraktów w Programie profilaktyki raka piersi (etap podstawowy) na 10 tys. 

mieszkańców wynosiła od 20,7 tys. zł w Mazowieckim OW NFZ do 36,8 tys. zł w Lubuskim OW NFZ.

świadczeń profilaktycznych, realizowa-
nych w ramach badań przesiewowych 
w kierunku wczesnego wykrywania raka 
jelita grubego. Pomimo działań podejmo-
wanych przez Ministra, zmierzających do 
zwiększenia liczby pacjentów zgłaszają-
cych się na badania przesiewowe, liczba 
ośrodków wykonujących je w Polsce, była 
mniejsza od zakładanej28. Realizację badań 
zaplanowano w 130 ośrodkach (jeden na 
ok. trzy powiaty). W 2011 r. świadczeń 
udzielano jedynie na terenie 44 (11,6%) 
powiatów, co zapewniało dostęp do 
Programu dla 24,6% osób z populacji do-
celowej. Niektóre regiony kraju (północne 
Mazowsze, Warmia i Mazury) były cał-
kowicie pozbawione ośrodków wykonu-
jących badania przesiewowe w kierunku 
raka jelita grubego. W 2015 r. poprawił 
się jedynie dostęp do badań profilaktyki 
raka jelita grubego. Świadczenia realizo-
wały 84 placówki, co zapewniało dostęp 
do świadczeń na terenie ok. 130 powiatów. 
Pomimo podejmowanych przez Fundusz 
działań zmierzających do poprawy dostę-
pu do świadczeń w zakresie profilaktyki 
raka piersi i raka szyjki macicy, w 2015 r. 
nadal występowały znaczne różnice po-
między poszczególnymi oddziałami wo-
jewódzkimi Funduszu29. Zróżnicowany, 
w poszczególnych regionach kraju, był do-
stęp do świadczeń rehabilitacji kardiolo-
gicznej, mierzony wartością zakontrak-
towanych świadczeń przypadających na 
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10 tys. uprawnionych. Ustalenia kontroli 
wskazują również na niezakontraktowanie 
przez Fundusz na niektórych obszarach 
kraju części świadczeń profilaktycznych 
finansowanych ze środków własnych NFZ. 
W 2013 r. dotyczyło to np. 10 spośród 
21 powiatów województwa warmińsko-
-mazurskiego, zaś w 2014 r. 13 spośród 
41 powiatów woj. mazowieckiego (pro-
gram profilaktyki raka piersi, etap pod-
stawowy) ‒ wliczając w to miasta na pra-
wach powiatu.

Problem ze zgłaszaniem 
na badania profilaktyczne
Głównym celem „Narodowego progra-
mu zwalczania chorób nowotworowych na 
lata 2006–2015”30 była poprawa wskaźni-
ków umieralności z powodu nowotworów 
jelita grubego, szyjki macicy oraz piersi, 
a także wskaźnika pięcioletnich prze-
żyć, tak aby odpowiadały one średniemu 
poziomowi osiąganemu w krajach Unii 
Europejskiej. Jednakże małe zaintere-
sowanie udziałem w badaniach przesie-
wowych ze strony pacjentów było jedną 
z ważniejszych przyczyn braku poprawy 
tych wskaźników. Utrzymywanie się na 
zbliżonym poziomie w kolejnych latach 
podobnej liczby osób przybywających na 

30 Cele Programu określono w art. 2 Programu.
31 Tzw. system zapraszany.
32 W 2012 r. – 17,8%, w 2013 r. – 16,7%, w 2014 r. – 17,1%, w 2015 r. – 16,8%.
33 Dane bez uwzględnienia świadczeń wykonanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Odsetek 

kobiet z grup ryzyka, które wykonywały badania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, analogicz-
nie, jak w ramach programów profilaktycznych w przypadku raka szyjki macicy wyniósł: w 2012 r. – 12,48%, 
w 2013 r. – 13,31%, w 2014 r. – 22,35%, w 2015 r. – 22,08%, zaś w przypadku raka piersi: w 2012 r. – 4,04%, 
w 2013 r. – 3,17%, w 2014 r. – 3,89%, w 2015 r. – 3,92%. Źródło: „Raporty i sprawozdania merytoryczno- 
-finansowe COK z realizacji populacyjnych programów: wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki 
i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy za lata 2012–2015”.

34 Patrz przypis 13.

badania w ramach programów profilak-
tycznych raka szyjki macicy, piersi i je-
lita grubego wskazuje na małą skutecz-
ność działań edukacyjno-informacyjnych: 
w wypadku badań w kierunku wczesnego 
wykrycia raka jelita grubego odsetek osób 
objętych programem przesiewowym31 wy-
niósł, w latach 2012–2015, od 16,7% do 
17,8%32. W badaniu prowadzonym w ra-
mach „Programu profilaktyki raka szyjki 
macicy” uczestniczyło, w okresie obję-
tym kontrolą, od 21,01% do 23,21% ko-
biet z grupy docelowej, zaś w „Programie 
profilaktyki raka piersi” odsetek uczest-
niczek był wyższy i osiągnął od 41,83% 
do 44,15%33. W Islandii na przykład na 
badania profilaktyczne zgłasza się ponad 
90% uprawnionych.

W ocenie ekspertów pozytywny efekt 
realizacji tego rodzaju programów osią-
gany jest przy objęciu co najmniej 70% 
osób z grup ryzyka34. Minister Zdrowia, 
mimo wiedzy na ten temat, nie wyko-
nał kompleksowych analiz oraz nie pod-
jął działań zmierzających do zwiększenia 
zainteresowania badaniami profilaktycz-
nymi, choć w dokumentach strategicz-
nych wskazano, że zmiany w programach 
powinny do tego zmierzać, a działania te 
wymagają „pełnej wiedzy o wskaźnikach 
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dotyczących efektywności badań prze-
siewowych oraz głębokiego rozpoznania 
czynników odpowiedzialnych za niską 
zgłaszalność kobiet na zorganizowane ba-
dania profilaktyczne”35.

Efektywność dotychczasowych metod 
zwiększenia odsetka osób uczestniczących 
w badaniach przesiewowych była bardzo 
mała. Dotyczyło to zwłaszcza osób, które 
otrzymały imienne zaproszenia. Jedynie 
ok. 6,6% spośród uczestników badań prze-
siewowych zgłosiło się na nie w wyniku 
otrzymania zaproszenia36.

Skala zachorowań  
i wskaźniki przeżyć
Realizacja programów przesiewowych 
dla raka piersi oraz szyjki macicy nie spo-
wodowała zahamowania wzrostu zacho-
rowań na te nowotwory złośliwe. Mimo 
określenia takiego celu w „Narodowym 
programie zwalczania chorób nowotworo-
wych na lata 2006–2015”; nie osiągnięto 
średnich europejskich wskaźników ich 
wczesnego wykrywania oraz skuteczności 
leczenia. W 2013 r. zachorowało na raka 
piersi o 56%37 więcej kobiet, niż w 2005 r. 
Zmniejszyła się natomiast liczba przypad-
ków raka szyjki macicy o 10,8%. Poprawiły 

35 „Krajowe ramy strategiczne…, op.cit. przyp.13.
36 Patrz: Informacja o wynikach kontroli NIK Realizacja�programów�wczesnego�wykrywania�raka�piersi�oraz�raka�

szyjki�macicy�w�województwie�lubelskim, nr ewid. 149/2016/P/15/085/LLU, Delegatura NIK w Lublinie, 
luty 2017 r. Jak wynika z ustaleń tej kontroli, w wyniku prowadzonej przez WOK wysyłki imiennych zaproszeń 
na badania cytologiczne osiągnięto niewielkie efekty w zakresie zgłaszalności. W latach 2011–2015 wysłano 
w woj. lubelskim 909 tys. imiennych zaproszeń i wydatkowano na ten cel 1.192,6 tys. zł, a na badania zgłosiło 
się zaledwie 59,7 tys. kobiet, co oznacza średnią roczną zgłaszalność na poziomie 6,6% w stosunku do 
populacji objętej programem.

37 Dane z Krajowego Rejestru Nowotworów. Ostatnie pełne dane pochodziły z 2013 r.
38 Dla rozpoznań z lat 2000–2009. Ostatnie dostępne dane pochodzą z tego okresu.
39 W 2005 r. raka jelita grubego zdiagnozowano u 13 987 osób, w 2010 r. – u 15 800 osób, zaś w 2015 r. było to 

17 450 osób. Zwiększyły się również wartości współczynników surowych (z 30,1 w 2000 r. do 45,3 w 2013 r.) 
i standaryzowanych (z 20,1 w 2000 r. do 23,9 w 2013 r.).

się wartości wskaźników wykrywalności 
wczesnych postaci raka piersi i raka szyjki 
macicy. O ile w 2005 r. pacjentki z rozpo-
znanym zaawansowanym rakiem piersi 
i szyjki macicy stanowiły odpowiednio 
36% i 44%, o tyle w 2013 r. było ich 30% 
i 34%. Nie odnotowano jednak poprawy 
wartości wskaźników przeżyć pięciolet-
nich38. Nadal odbiegały one od wartości 
osiąganych w wybranych krajach euro-
pejskich i były niższe o ok. 10 punktów 
procentowych w obu typach raka. Nie 
zmniejszyła się także liczba zachorowań 
i zgonów z powodu raka jelita grubego. 
W roku 2015 liczba nowych przypad-
ków w porównaniu z rokiem 2005 była 
większa o 24,8%39. W okresie objętym 
kontrolą zachorowalność na raka jelita 
grubego zachowała zaobserwowaną w la-
tach wcześniejszych tendencję wzrosto-
wą. Odnotowano natomiast niewielką 
poprawę, jeśli chodzi o jego wczesnego 
wykrywanie. O ile w 2005 r. chorzy z I i II 
stopniem zaawansowania choroby stano-
wili 38% pacjentów, to w 2014 r. ich od-
setek zwiększył się do 46,5%. Wartości 
tego wskaźnika były jednak niższe o ok. 
10-12 punktów procentowych w stosun-
ku do krajów Europy Zachodniej. Miało 
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to negatywny wpływ na wartości wskaź-
nika przeżyć pięcioletnich40. Były one 
niższe, niż w wybranych krajach Europy 
Zachodniej o ok. 10-12 punktów procen-
towych.

Ponownie należy jednak podkreślić, 
że programy profilaktyki zdrowotnej mają 

40 W 2014 r. odsetek pacjentów z rakiem jelita grubego w I i II stopniu zaawansowania choroby wynosił 46,5%, 
zaś w wypadku osób uczestniczących w badaniach przesiewowych 62,5% w odniesieniu do osób uczestni-
czących w ramach tzw. systemu zapraszanego i 76,5% w odniesieniu do systemu oportunistycznego.

ogromne znaczenie. W wielu wypadkach 
mogą osobom chorym znacznie przedłu-
żyć życie. Na potrzeby kontroli dokonano 
analiz, które wykazały, że w grupie osób 
uczestniczących w programach profilak-
tycznych, prawdopodobieństwo przeżycia 
co najmniej 3 lat od rozpoznania choroby 
było wyższe, niż u osób, u których rozpo-
znano nowotwór w innym trybie (zwykle 
po zgłoszeniu pierwszych objawów cho-
roby). W przypadku raka piersi, różnica 
na korzyść uczestników programów pro-
filaktycznych wyniosła 19 punktów pro-
centowych; dla raka jelita grubego było to 
29,8 punktów procentowych, zaś w przy-
padku raka szyjki macicy 31,2 punktu pro-
centowego.

Profilaktyka raka piersi

Analiza danych z baz NFZ wykazała, że 
w grupie 49 154 pacjentek, które wzię-
ły udział w badaniach profilaktycz-
nych, u których rozpoznano raka pier-
si pierwszy raz w latach 2010–2012, na 
koniec 2015 r. żyło 88,5% pacjentek, zaś 
w grupie pozostałych pacjentek, które 
nie uczestniczyły w takim badaniu, żyło 
69,5% kobiet, tj. o 19 punktów procen-
towych mniej.

Profilaktyka raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest trzecim, pod wzglę-
dem częstości zachorowań, nowotworem 
u kobiet oraz czwartą na świecie przyczyną 
zgonów z powodu nowotworów. W Polsce 
rak szyjki macicy stanowił 3,7% wszystkich 

Rysunek 2. Odsetek pacjentek, które  
przeżyły co najmniej 3 lata od rozpoznania 
raka piersi, w zależności od trybu  
wykrycia choroby

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
z Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Odsetek pacjentek z rakiem piersi 
rozpoznanym w czasie badań 
przesiewowych w latach 2010–2012,  
które żyły na koniec 2015 r.

  Odsetek pacjentek z rakiem piersi 
rozpoznanym w innym trybie w latach 
2010–2012, które żyły na koniec 2015 r.
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nowo zarejestrowanych przypadków 
nowotworów wśród kobiet, będąc zara-
zem siódmą przyczyną zgonów z powodu 

41 Polska należy też do krajów o jednym z najwyższych wskaźników zgonów z powodu raka szyjki macicy w po-
równaniu z innymi krajami europejskimi.

42 „Profilaktyka pierwotna i wtórna w systemie zdrowotnym – aspekty metodyczne i organizacyjne”, eksper-
tyza zewnętrzna, wrzesień 2016. 

43 Źródło: Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, „Rak szyjki macicy – diagnoza systemu”, Warsza-
wa, czerwiec 2016 r.

44 Leczenie raka szyjki macicy we wczesnym stadium polega na wykonaniu zabiegu chirurgicznego lub 
radioterapii. Chemioterapia jest metodą stosowaną w leczeniu bardziej zaawansowanych postaci tej 
choroby.

nowotworów w Polsce41. Należy zwrócić 
uwagę na niski poziom zgłoszeń na bada-
nia przesiewowe w kierunku wczesnego 
wykrycia tej choroby. W niektórych kra-
jach Europy Północnej sięga on okresowo 
nawet powyżej 80% (średnio ok. 60-80%). 
Niższe wskaźniki odnotowuje się w kra-
jach Europy Południowej. Program bry-
tyjski, holenderski, fiński charakteryzuje 
stosunkowo wysoki wskaźnik uczestnic-
twa. Przykładowo, w Finlandii zgłaszalność 
w zorganizowanym programie skriningo-
wym wynosi ok. 70%. Ogółem badaniom 
poddaje się ok 93% kobiet42.

Według prognozy Krajowego Rejestru 
Nowotworów do 2025 r. liczba zachoro-
wań na raka szyjki macicy zmniejszy się 
o ok. 18%, zaś współczynnik zachorowań 
spadnie z 9,3/100 tys. kobiet w 2015 r. do 
7,6/100 tys. kobiet w 2025 r. Analizy NFZ 
wskazują również na zmniejszanie się licz-
by leczonych kobiet do 2030 r., przy jed-
noczesnym wzroście kosztów ich leczenia 
w przeliczeniu na pacjentkę43. Efektywne 
leczenie raka szyki macicy, zależy od stadium 
zaawansowania rozpoznanego nowotworu. 
We wczesnym stadium (I i II stopień) wyle-
czenie możliwe jest w przypadku 80% kobiet 
oraz do 60% w III stadium44. Porównanie 
danych z baz NFZ wykazało, że w grupie 
9123 pacjentek, które wzięły udział w bada-
niach profilaktycznych, u których raka szyjki 

Rysunek 3. Odsetek pacjentek, które 
przeżyły co najmniej 3 lata od rozpoznania 
raka szyjki macicy, w zależności  
od trybu wykrycia choroby

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
z Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Odsetek pacjentek z rakiem szyjki 
macicy rozpoznanym w czasie badań 
przesiewowych w latach 2010–2012,  
które żyły na koniec 2015 r.

  Odsetek pacjentek z rakiem szyjki macicy 
rozpoznanym w innym trybie w latach 
2010–2012, które żyły na koniec 2015 r 
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macicy rozpoznano pierwszy raz w latach 
2010–2012, na koniec 2015 r. żyło 81,9%, zaś 
w grupie pozostałych pacjentek, które nie 
uczestniczyły w takim badaniu żyło 50,7%.

45 Świadczenia te są gwarantowane w ramach umowy, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z 24.9.2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdro-
wotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 86).

Profilaktyka raka jelita grubego

Analiza danych NFZ z lat 2010–2012, do-
tyczących pacjentów z rozpoznanym w tym 
okresie rakiem jelita grubego wykazała, że 
na koniec 2015 r. żyło 76,9% pacjentów, 
u których rozpoznano raka jelita grubego 
podczas badań przesiewowych i jedynie 
47,1% pacjentów, u których rozpoznanie 
nastąpiło w innym trybie.

Uwagę zwraca niewielki odsetek osób 
objętych badaniami przesiewowymi w celu 
wykrycia raka jelita grubego, choć z posia-
danych przez Ministra danych jednoznacz-
nie wynika, że wykonywanie profilaktycz-
nej kolonoskopii prowadzi do rozpoznania 
tego typu raka we wcześniejszych stadiach 
rozwoju, co w konsekwencji zwiększa szan-
se na wyleczenie. 

Potwierdzają to ustalenia kontroli Naj-
wyszej Izby Kontroli, która wykazała, że 
odsetek pacjentów, którzy przeżyli z ra-
kiem jelita grubego co najmniej trzy lata, 
w wypadku osób z chorobą wykrytą pod-
czas badań przesiewowych, był istotnie, 
tj. o 29,8 punktów procentowych wyższy, 
niż w wypadku pozostałych pacjentów.

Profilaktyka chorób układu krążenia

Schorzenia układu krążenia stanowią głów-
ny problem zdrowotny w Polsce i są przy-
czyną prawie połowy zgonów45. Mimo że 
zostały wymienione na pierwszym miej-
scu wśród priorytetów zdrowotnych,  
wskazanych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z 21 sierpnia 2009 r. w sprawie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych 
z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rysunek 4. Odsetek pacjentów,  
którzy przeżyli minimum 3 lata  
od rozpoznania raka jelita grubego, 
w zależności od trybu wykrycia choroby
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priorytetów zdrowotnych46, współczyn-
nik przedwczesnej umieralności z powo-
du chorób serca i naczyń jest w dalszym 
ciągu zbyt wysoki.

Przyczyną braku poprawy w zakresie 
liczby zachorowań związanych z układem 
krążenia był ograniczony zakres działań 
profilaktycznych podejmowanych przez 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 
którzy pełnią istotną rolę w profilaktyce 
chorób. Lekarz POZ stanowi pierwsze 
ogniwo systemu opieki zdrowotnej i naj-
częściej styka się z pacjentem, w związku 
z czym nałożono na niego szereg zadań 
związanych z wczesnym wykrywaniem 
chorób oraz ich prewencją47. Kontrola 
wykazała, że we wszystkich badanych 
placówkach POZ, lekarze udzielający 
świadczeń POZ realizowali zadania profi-
laktyki zdrowotnej w ograniczonym stop-
niu. W ramach „Programu profilaktyki 
chorób układu krążenia” finansowanego 
ze środków NFZ, badania przesiewowe 
wykonano jedynie u 280 668 osób, tj. 3,4% 
osób, do których adresowano Program. 

46 Dz.U. nr 137 poz. 1126.
47 Zgodnie z art. 5 pkt 27 ustawy o świadczeniach oraz z pkt 3, 4 i 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia Mini-

stra Zdrowia z 20.10.2005 w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej (obowiązującego do 16.6.2016; Dz.U. nr 214 poz. 1816), działania lekarza POZ są ukierunko-
wane m.in. na działania profilaktyczne. W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia, profilak-
tykę oraz rozpoznanie chorób świadczeniobiorcy lekarz POZ prowadzi edukację zdrowotną, identyfikuje 
czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne świadczeniobiorcy, podejmuje działania ukierunkowane na 
ich ograniczenie, a także planuje i koordynuje postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu zdrowia 
świadczeniobiorcy.

48 Patrz: ustalenia z Informacji o wynikach kontroli realizacji zadań NFZ w 2014 r.
49 European�Guidelines�on�cardiovascular�disease�prevention�in�clinical�practice�(version�2012), “European 

Heart Journal”, nr 33/2012, s. 1635-1701.
50 M.F. Piepoli, W. Benzer, B. Bjarnason-Wehrens, P. Dendale, D. Gaita, H. McGee, M. Mendes, J. Niebauer, 

A.D. Zwisler, J.P. Schmid: Secondary�prevention�through�cardiac�rehabilitation:�from�knowledge�to�imple-
mentation.�A�position�paper�from�the�Cardiac�Rehabilitation�Section�of�the�European�Association�of�cardio-
vascular�Prevention�and�Rehabilitation, “European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation”, 
nr 17/2010, s. 1-17; także European�Guidelines�on�cardiovascular�disease�prevention�in�clinical�practice 
(version 2012), “European Heart Journal”, nr 33/2012, s. 1635-1701.

Badaniami tymi objęto jednak niewielką 
część populacji docelowej, co w rezultacie 
może skutkować ograniczoną efektyw-
nością podejmowanych działań profilak-
tycznych48.

Rehabilitacja kardiologiczna

Brak w Polsce nowoczesnego i zintegrowa-
nego systemu kompleksowej rehabilitacji 
kardiologicznej i wtórnej prewencji utrud-
nia kontrolę czynników ryzyka u pacjen-
tów z chorobami sercowo-naczyniowymi. 
Zdaniem ekspertów pacjenci z chorobami 
układu krążenia w pierwszej kolejności 
powinni brać udział w programach reha-
bilitacji kardiologicznej i wtórnej prewen-
cji, jako że stanowią grupę największego 
ryzyka49.

W wielu badaniach wykazano, że re-
habilitacja, edukacja i kontrola czyn-
ników ryzyka stanowią o  poprawie 
rokowania i jakości życia osób z cho-
robami układu krążenia, a  także są 
efektywne kosztowo50. Programy 
kompleksowej rehabilitacji/wtórnej  
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prewencji51 są obecnie uważane za stan-
dard w postępowaniu z pacjentami z cho-
robami naczyniowo-sercowymi lub nie-
wydolnością serca, zwłaszcza po ostrych 
zespołach wieńcowych i/lub rewaskula-
ryzacji serca52. W badaniach naukowych 
wykazano, że rehabilitacja oparta przede 
wszystkim na fizjoterapii i edukacji pa-
cjentów w znacznym stopniu zmniejsza 
ryzyko zgonu53. Zmiana stylu życia (ruch 
fizyczny, zaprzestanie palenia papierosów, 
dieta), regularne stosowanie leków, reha-
bilitacja kardiologiczna są niezbędne, by 
zapobiec kolejnym incydentom sercowo-
-naczyniowym i zmniejszyć ryzyko zgonu 
w grupie pacjentów po zawale54.

Na potrzeby kontroli dokonano analizy, 
która wykazała, że w wypadku pacjentów 
korzystających ze świadczeń rehabilitacji 

51 Zgodnie z aktualnymi wytycznymi europejskich towarzystw naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego, za najważniejszą grupę docelową działań profilaktycznych uważa się osoby z chorobami 
układu krążenia na podłożu miażdżycowym. Osoby te wymagają m.in. edukacji i poradnictwa w zakresie 
zdrowego stylu życia. Działania te mają na celu zahamowanie progresji choroby, wydłużenie długości życia 
i poprawę jego jakości. W wielu badaniach wykazywano, że rehabilitacja, edukacja i kontrola czynników ryzyka 
wiążą się z poprawą rokowania i poprawą jakości życia osób z chorobami układu krążenia. Takie działania są 
też efektywne kosztowo i wypadają korzystnie pod względem kosztu za dodatkowy rok życia na tle innych 
ugruntowanych interwencji stosowanych w medycynie. Programy kompleksowej rehabilitacji/wtórnej pre-
wencji są obecnie uważane za standard w postępowaniu z pacjentami z chorobą niedokrwienną serca lub 
niewydolnością serca, w tym szczególnie z osobami po ostrym zespole wieńcowym i/lub rewaskularyzacji 
mięśnia sercowego. Patrz: „Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji i Wtórnej Prewencji” – Raport 
z prac zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, czerwiec 2013.

52 G.J. Balady, P.A. Ades, V.A. Bittner, B.A. Franklin, N.F. Gordon, R.J. Thomas, G.F. Tomaselli, C.W. Yancy:  
Referral,�Enrollment,�and�Delivery�of�Cardiac�Rehabilitation/Secondary�Prevention�Programs�at�Clinical�
Centers�and�Beyond: A�Presidential�Advisory�From�the American�Heart�Association,�“Circulation”, nr 124/2012, 
s. 2951-2960; „Rewaskularyzacja” – poszerzenie i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego. Rewa-
skularyzacja ma na celu przywrócenie prawidłowego krążenia w świetle naczynia

53 P. Jankowski, D. Czarnecka, R. Łysek, A. Skrzek, M. Smaś-Suska, A. Mazurek, M. Brzozowska-Kiszka, 
P. Podolec, K. Kawecka-Jaszcz, A. Pająk: Secondary�prevention�in�patients�after�hospitalization�due�to�co-
ronary�artery�disease�–�what�has�changed�since�2006?, “Kardiologia Polska” (złożony w redakcji).

54 RAPORT: Występowanie,�leczenie�i�prewencja�wtórna�zawałów�serca�w�Polsce;�Ocena�na�podstawie�Naro-
dowej�Bazy�Danych�Zawałów�Serca�AMI-PL 2009–2012; Warszawa, Zabrze, Gdańsk 2014.

55 Analizą objęto wszystkich pacjentów, którzy przeszli w latach 2012–2014 zawał mięśnia sercowego i prze-
żyli rok od dnia wyjścia ze szpitala.

56 Krajowy Rejestr Nowotworów (zwany dalej: „Rejestrem” lub „KRN”) działał na podstawie rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z 20.12. 2012 w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów. W związku z wyrokiem 
Trybunału Konstytucyjnego z 18.12.2014, utrata mocy obowiązującej art. 20 ust. 1 ustawy o systemie informacji 
w ochronie zdrowia, pociągnęła za sobą utratę mocy obowiązującej wydanego na jego podstawie rozporządzenia 

kardiologicznej, w okresie 30 dni od zawa-
łu serca, odsetek pacjentów żyjących po 
roku od dnia zakończenia hospitalizacji był 
wyższy (95,79% pacjentów bez interwencji 
kardiochirurgicznej w przebiegu zawału 
serca i 98,44% w przypadku pacjentów 
po takiej interwencji), niż w przypadku 
pacjentów, którzy nie korzystali z reha-
bilitacji w związku z przebytym zawałem 
serca (59,68% w odniesieniu do pacjen-
tów bez interwencji kardiochirurgicznej 
w przebiegu zawału oraz 81,30%, jeśli cho-
dzi o pacjentów po takiej interwencji55).

Monitorowanie  
i ewaluacja danych
Niekompletność i niewiarygodność da-
nych zawartych w Krajowym Rejestrze 
Nowotworów56 nie pozwala na przepro- 



Nr 4/lipiec-sierpień/2017 93 

Odsetek pacjentów, którzy żyli co naj-
mniej rok od hospitalizacji z powodu 
zawału serca i przeszli leczenie kardio-
chirurgiczne w przebiegu zawału

Odsetek pacjentów, którzy żyli co naj-
mniej rok od hospitalizacji z powodu 
zawału serca i nie mieli leczenia kar-
diochirurgicznego w przebiegu zawału

100

80

60

40

20

0

Profilaktyka w systemie ochrony zdrowia   kontrola i audyt

wadzanie rzetelnych analiz realizowanych 
programów profilaktycznych (ich efektyw-
ności), a w konsekwencji utrudnia ocenę ich 
wpływu na stan zdrowia ludności. W reje-
strze tym, w wypadku ponad 21% pacjen-
tów z rozpoznanym rakiem jelita grubego, 
w ciągu trzech lat od rozpoznania nowo-
tworu, nie zamieszczono informacji o stop-
niu zaawansowania choroby. Analogiczna 

Ministra Zdrowia z 20.12.2012 w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów. Nowe rozporządzenie 
w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów weszło w życie 30.8.2016, Dz.U. z 2016 r. poz. 1362.

sytuacja miała miejsce w odniesieniu do 
blisko 20% kobiet z rakiem piersi oraz 9,5% 
kobiet z rakiem szyjki macicy. Wykonana 
w trakcie kontroli analiza wykazała, że 
systemy informatyczne NFZ, w tym 
System Informatyczny Monitorowania 
Profilaktyki (SIMP) oraz Centralny Wykaz 
Ubezpieczonych (CWU), nie zapewniały 
możliwości uzupełniania KRN danymi 

Rysunek 5. Porównanie odsetka przeżyć pacjentów, którzy w latach 2012–2014 przebyli 
zawał serca, w wypadku korzystania z rehabilitacji kardiologicznej lub jej braku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Pacjenci, którzy nie korzystali ze świadczeń w zakresie rehabilitacji kardiologicznej
  Pacjenci korzystający ze świadczeń w zakresie rehabilitacji kardiologicznej

81,30

98,44 95,79

59,68

%
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uzyskiwanymi w ramach sprawozdaw-
czości przekazywanej przez świadczenio-
dawców do NFZ lub pozyskiwanej przez 
Fundusz od innych podmiotów. Z kolei 
system SIMP nie zawierał m.in. danych 
o wszystkich badaniach cytologicznych 
wykonywanych przez kobiety objęte pro-
gramem profilaktycznym, które mogły 
być finansowane zarówno w ramach pro-
filaktycznych badań przesiewowych, jak 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 
Krajowy Rejestr Nowotworów nie gro-
madził również informacji o stopniu za-
awansowania choroby w wypadku znacz-
nej liczby pacjentów z wymienionymi no-
wotworami, rozpoznanymi pierwszy raz 
w latach 2010–2012. Jeśli chodzi o raka 
szyjki macicy, takich pacjentów było 9,5%, 
w przypadku raka piersi 19,8%, zaś w przy-
padku raka jelita grubego 21,7%57. Jedną 
z przyczyn przedstawionego stanu rzeczy 
było nieprzekazywanie przez świadcze-
niodawców kart Zgłoszenia Nowotworu 
Złośliwego (MZ/N-1a)58. 

Istotne znaczenie przy ocenie wpływu 
przesiewowych programów profilaktycz-
nych na stan zdrowia ludności ma analiza 
wskazująca, czy pozwalają one na wykry-
cie zmiany chorobowej na wcześniejszym 
etapie jej rozwoju, a w konsekwencji, czy 
koszty leczenia są niższe, zaś wartości 
wskaźników przeżywalności pacjentów 
wyższe. Pomimo niekompletności i nie-
spójności danych zawartych w Krajowym 
Rejestrze Nowotworów oraz w systemach 

57 J.w.
58 Co było niezgodne z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20.12.2012 w sprawie utworzenia Krajo-

wego Rejestru Nowotworów.
59 Dane dotyczą wyłącznie raka jelita grubego za lata 2009–2012.

informatycznych Narodowego Funduszu 
Zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli przepro-
wadziła również taką analizę, z zastrzeże-
niem, iż dotyczyła ona niewielkiego zbio-
ru danych możliwych do porównania. 
Uzyskane wyniki powinny – w ocenie NIK 
– stanowić bodziec do podjęcia działań 
zmierzających do poprawy jakości groma-
dzonych danych i dokonania komplekso-
wej oceny programów profilaktycznych 
finansowanych ze środków publicznych. 
Z analizy wynika bowiem, że w wyniku 
porównania zbiorów pochodzących z NFZ 
oraz KRN, zawierających dane o pacjen-
tach z rozpoznanym pierwszy raz w latach 
2010–2012 rakiem piersi, szyjki macicy 
i jelita grubego, w przypadku raka szyjki 
macicy jedynie 11,6% pacjentek występo-
wało w obu bazach. Jeśli chodzi o pacjentki 
z rozpoznanym w tym okresie rakiem piersi 
było to 42,2%, zaś w przypadku pacjentów 
z rakiem jelita grubego 38,9%59. Ze wzglę-
du jednak na ograniczoną liczbę pacjentek 
ze zdiagnozowanym rakiem szyjki macicy 
i rakiem piersi, które występowały rów-
nocześnie w obu tych bazach, wyniki tej 
analizy nie są jednoznaczne, co potwierdza 
potrzebę dokonania dalszych weryfikacji 
danych i pogłębionego badania efektyw-
ności programów przesiewowych.

Podsumowanie  
i wnioski z kontroli
Rozpoznane przez NIK problemy dotyczą-
ce roli i znaczenia profilaktyki zdrowotnej 
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w systemie ochrony zdrowia, w tym mię-
dzy innymi niski odsetek osób objętych 
przesiewowymi badaniami profilaktycz-
nymi, ograniczony dostęp do świadczenio-
dawców udzielających takich świadczeń 
oraz nierzetelne dane w zbiorach dotyczą-
cych stanu zdrowia pacjentów wskazują 
na potrzebę budowy spójnego i sprawnego 
systemu profilaktyki zdrowotnej.

W tym celu niezbędne jest podjęcie dzia-
łań zmierzających przede wszystkim do: 
• określenia przez Ministra Zdrowia spój-
nej, kompleksowej i wieloletniej koncepcji 
działań profilaktycznych, ukierunkowanej 
na zachowanie zdrowego trybu życia i za-
pobieganie chorobom, z uwzględnieniem 
priorytetów i wskaźników epidemiolo-
gicznych;
• właściwej realizacji przez lekarzy POZ 
obowiązujących procedur dotyczących 
profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza w od-
niesieniu do chorób układu krążenia oraz 
nowotworowych;
• zwiększenia odsetka pacjentów uczest-
niczących w programach profilaktyki zdro-
wotnej, pozwalających na wczesne wykry-
cie nowotworów przez skuteczne działania 
informacyjne i edukacyjne podejmowane 
przez Ministra Zdrowia oraz realizatorów 
poszczególnych programów;
• usprawnienia systemowych rozwią-
zań dotyczących gromadzenia danych 

60 Patrz: Informacja o wynikach kontroli NIK Ochrona�powietrza�przed�zanieczyszczeniami, grudzień 2014 r., 
nr ewid.177/2014/P/14/086/LKR, za: < http://www.euro.who.int>; <http://www.eea.europa.eu>; <http://
www.krakow.pios.gov.pl>: WHO�Air�quality�guidelines�for�particulate�matter,�ozone,�nitrogen�dioxide�and�sul-
fur�dioxide�–�Global�update�2005,�Summary�of�risk�assessment,�WHO 2006; Review�of�evidence�on�health�
aspects�of�air�pollution�–�REVIHAAP�Project,�WHO Regional Office for Europe, 2013; Health�effects�of�par-
ticulate�matter�–�Policy�implications�for�countries�in�eastern�Europe,�Caucasus�and�central�Asia,�WHO 2013; 
Air�quality�in�Europe�–�2013�report,�European Environment Agency, 2013; Raport�o�stanie�środowiska�w�wo-
jewództwie�małopolskim�w�2011�r.,�WIOŚ w Krakowie 2012, Biblioteka Monitoringu Środowiska.

o realizacji świadczeń profilaktycznych 
i losów pacjentów z rozpoznanymi w czasie 
takich badań chorobami nowotworowymi, 
w tym zbiorów pochodzących z NFZ oraz 
KRN, zawierających dane o pacjentach 
z rozpoznanym nowotworem.

Nie bez znaczenia dla poprawy stanu 
zdrowia ludności jest koordynacja działań 
profilaktycznych przez Ministra Zdrowia 
nie tylko w ramach systemu ochrony zdro-
wia, lecz także uwzględniająca inne czyn-
niki oddziałujące na otoczenie człowieka. 
Część chorób związana jest bowiem mię-
dzy innymi z zanieczyszczeniem powietrza 
atmosferycznego w miejscu zamieszkania 
(np. choroby układu oddechowego, nowo-
twory i inne choroby płuc, choroby układu 
krążenia, alergie)60.

Komisja Europejska w swoich progno-
zach wskazuje, że Polska, w niedługim 
czasie, może odnotować znaczny spadek 
wzrostu gospodarczego, przede wszyst-
kim z przyczyn demograficznych, w kon-
tekście średniej długości życia w dobrym 
zdrowiu (dla mężczyzn wynosi ona 58,1, 
a dla kobiet 62,1). Biorąc pod uwagę po-
wyższe przewidywania, niezbędne 
są długofalowe inwestycje w politykę 
prozdrowotną. Tematyka spójnej stra-
tegii w ochronie zdrowia przyciąga coraz 
większą uwagę ekspertów; była między in-
nymi przedmiotem debaty „Profilaktyka 
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zdrowotna i promocja zdrowia inwestycją 
w zrównoważony wzrost gospodarczy” 
podczas XIII Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów61. W trakcie debaty 
wskazywano na konieczność szerszego 
spojrzenia na Narodowy Program Zdrowia 
na lata 2016–2020, który obejmuje za-
równo profilaktykę pierwotną, związaną 
z utrwalaniem prawidłowych wzorców 
i zdrowego stylu życia, jak i wtórną, któ-
rej celem jest zapobieganie konsekwen-
cjom choroby przez jej wczesne wykrycie 
i leczenie. 

Biorąc pod uwagę powyższe rozważa-
nia dotyczące znaczenia i roli profilaktyki 
w systemie ochrony zdrowia, zdaniem 

61 „Menedżer Zdrowia”, nr 10/2015.

autorów należałoby na nowo sformuło-
wać zagadnienie ochrony zdrowia, które 
nie powinno być postrzegane wyłącznie 
z perspektywy kosztów leczenia, lecz 
także jako perspektywiczny czynnik 
rozwoju zdrowego i świadomego spo-
łeczeństwa.
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Departament Pracy,  
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Pakiet energetyczno-klimatyczny1 (PEK), jest jednym z kluczowych obszarów odzia-
ływania państwa na gospodarkę. Wymusza podjęcie prac zmierzających do ogra-
niczenia poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a w konsekwencji do zmiany 
struktury źródeł energii w Polsce. Ze względu na wagę powyższych zagadnień, NIK 
zbadała jak przebiega dostosowanie polskiego przemysłu do wymogów PEK2. Usta-
lenia kontroli wskazują na liczne uchybienia, które nie pozwalają między innymi  
na skuteczne wsparcie sektorów powodujących emisję gazów lub narażonych  
na zwiększone koszty z powodu energochłonnej produkcji.

JOLANTA ROTER

Wdrażanie pakietu energetyczno-klimatycznego

Oddziaływanie państwa na gospodarkę

Wprowadzenie12

Wymogi PEK stanowią wielkie wyzwa-
nie dla przedsiębiorstw emitujących gazy 
cieplarniane, ponieważ wiele nałożonych 
na nie wymagań może powodować wzrost 
kosztów działalności (koszty uprawnień 
do emisji gazów cieplarnianych3 lub wy-
sokie nakłady na inwestycje ograniczające 
ich emisję). Zastosowanie odpowiednich 
mechanizmów wsparcia decyduje o konku-
rencyjności gospodarki oraz kondycji eko-
nomicznej firm w najbardziej energochłon-
nych sektorach gospodarki. Podejmowane 

1 Przyjęty na szczycie przywódców krajów członkowskich UE, 11-12 grudnia 2008 r.
2 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Dostosowanie�polskiego�przemysłu�do�

wymogów�Pakietu�energetyczno-klimatycznego, nr. ewid. 164/2016/P/15/021/KGP, Departament Gospo-
darki NIK, listopad 2016 r.

3 Gazami cieplarnianymi objętymi systemem handlu uprawnieniami do emisji jest przede wszystkim dwutle-
nek węgla (CO2), a od 2013 r. również podtlenek azotu i perfluorowęglowodory, których emisja wyrażona 
jest w ekwiwalencie dwutlenku węgla.

zarówno przez administrację rządową, jak 
i przez przedsiębiorców działania, wyma-
gają doboru środków, które zabezpieczą 
polską gospodarkę przed negatywnymi 
‒ z punktu widzenia jej konkurencyjności 
‒ skutkami wdrażania PEK.

PEK stanowi zbiór dokumentów legisla-
cyjnych (dyrektyw i decyzji), które wdra-
żają mechanizmy mające doprowadzić do 
osiągnięcia celów UE w zakresie reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych i energii. 
Głównymi parametrami, wskazanymi 
do 2020 r., są:
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• ograniczenie emisji gazów cieplarnia-
nych (o 20% w stosunku do 1990 r.);
• poprawa efektywności energetycznej 
(o 20% w stosunku do 1990 r.);
• zwiększenie udziału odnawialnych źró-
deł energii w zużyciu energii (do 20%) 
oraz biopaliw w zużyciu paliw w trans-
porcie (do 10%);
• wykorzystanie technologii CCS4.

Wyznaczenie powyższych obszarów 
działań stanowi zintegrowane podejście 
do przeciwdziałania zmianom klimatu, 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego, poprawy konkurencyjności gospoda-
rek państw członkowskich UE oraz zagwa-
rantowania dostępności energii po przy-
stępnej cenie.

Kluczowym elementem pakietu, odno-
szącym się do emisji gazów cieplarnianych, 
jest dyrektywa 2009/29/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2009 r. 
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE 
w celu usprawnienia i rozszerzenia wspól-
notowego systemu handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych (dyrektywa 
EU ETS). W prawodawstwie krajowym 
zostały przyjęte odpowiednie ustawy im-
plementujące ją – ustawa z 28 kwietnia 
2011 r. o systemie handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych, a następ-
nie ustawa z 12 czerwca 2015 r. o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów 
cieplarnianych. 

System EU ETS (działający od 2005 r.), 
jest podstawowym narzędziem redukcji 

4 Carbon Capture and Storage – technologia wychwytywania i składowania CO2 (CCS), polegająca na gro-
madzeniu CO2 powstającego przy produkcji energii elektrycznej (wskutek spalania paliw kopalnych), jak 
również ze źródeł przemysłowych, a następnie jego długoterminowego składowania w podziemnych forma-
cjach geologicznych.

emisji gazów cieplarnianych. Dla jego 
uczestników ustalono dopuszczalny limit 
emisji, który z czasem ulega obniżeniu 
w sposób pozwalający osiągnąć unijny 
cel redukcyjny – zmniejszenie w 2020 r. 
emisji z instalacji objętych tym systemem 
o 21% w stosunku do 2005 r. W jego ra-
mach uczestnicy systemu otrzymują bez-
płatnie lub kupują uprawnienia do emi-
sji. Jedno uprawnienie daje posiadaczo-
wi prawo do emisji jednej tony (jednego 
Megagrama – 1 Mg) CO2 lub równoważnej 
ilości innego gazu cieplarnianego. W każ-
dym roku uczestnik systemu, pod groźbą 
kary finansowej, musi rozliczyć rzeczywi-
stą emisję przez umorzenie odpowiedniej 
liczby uprawnień do emisji. Jeżeli uzyskał 
redukcję emisji w danej instalacji przemy-
słowej, ma on możliwość zachowania części 
posiadanych uprawnień na pokrycie swo-
ich przyszłych potrzeb lub ich sprzedaży 
na rzecz innej instalacji, która posiada za 
mało uprawnień. 

W pierwszym i drugim okresie rozlicze-
niowym (odpowiednio lata 2005–2007 
oraz 2008 – 2012) państwa członkowskie 
opracowywały krajowe plany podziału 
uprawnień, w ramach których rozdzielały 
zaakceptowane przez Komisję Europejską 
limity krajowe i określały przyznaną bez-
płatnie liczbę uprawnień do emisji dla in-
stalacji uczestniczących w EU ETS w ich 
kraju. 

Trzeci okres rozliczeniowy, przypadający 
na lata 2013–2020, znacznie różni się od 
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dwóch poprzednich. Wprowadzono jeden 
ogólnoeuropejski limit emisji, zamiast li-
mitów krajowych stosowanych w poprzed-
nich okresach. Jest on corocznie zmniej-
szany o 1,74% liczby uprawnień wydanych 
średniorocznie przez państwa członkow-
skie w latach 2008–2012. Główna zasada 
to sprzedaż przez państwa członkowskie 
uprawnień do emisji na aukcji. Obowiązek 
ten wprowadzany jest stopniowo, według 
różnych ścieżek i na podstawie zróżnico-
wanych kryteriów – w zależności od sek-
tora gospodarki. 

Dyrektywa EU ETS zasadniczo dzieli sek-
tory gospodarki objęte systemem EU ETS 
na trzy grupy: narażone na ucieczkę emi-
sji5, producentów energii elektrycznej 
oraz pozostałe gałęzie przemysłu, w tym 
wytwarzanie ciepła. Zasady przydziału 
bezpłatnych uprawnień są takie same dla 
wszystkich instalacji. Nie przydziela się 
żadnych uprawnień w odniesieniu do ja-
kiejkolwiek formy wytwarzania energii 
elektrycznej, z wyjątkiem wypadków ob-
jętych tzw. derogacją6. Dla pozostałych in-
stalacji, przydział bezpłatnych uprawnień 
jest ustalany na podstawie benchmarków7, 
określonych po wzięciu pod uwagę śred-
nich parametrów 10% najbardziej efek-
tywnych pod względem emisji instalacji 
w danym sektorze objętym EU ETS. 

Dyrektywa EU ETS dopuszcza zasto-
sowanie następujących mechanizmów 
wsparcia dla instalacji objętych EU ETS:

5 Ucieczka emisji – Carbon�Leakage, zjawisko polegające na przenoszeniu produkcji powodującej emisje CO2 
z jednego kraju do drugiego (w kontekście EU ETS chodzi o przeniesienie takiej produkcji poza granice Unii 
Europejskiej).

6 Wyłączenie z obowiązku wypełniania części zobowiązań płynących ze stosowania prawa.
7 Benchmarki, czyli wskaźniki – ustalane przez KE dla danego sektora na podstawie wielkości emisji odnie-

sionej do wielkości produkcji dla 10% najlepszych zakładów, znajdujących się na terenie UE. 

• derogacja dla energetyki (art. 10c dy-
rektywy EU ETS);
• derogacja dla instalacji innych niż wy-
twarzające energię elektryczną (art. 10a 
dyrektywy EU ETS);
• środki finansowe na rzecz sektorów lub 
podsektorów, które uznaje się za narażone 
na znaczące ryzyko ucieczki emisji z po-
wodu przenoszenia kosztów związanych 
z emisją gazów cieplarnianych do cen ener-
gii, aby skompensować te koszty (art. 10a 
ust. 6 dyrektywy EU ETS);
• przeznaczenie 50% dochodów uzyska-
nych ze sprzedaży uprawnień na aukcji 
(lub ich równowartości finansowej) na cele 
określone w art. 10 ust. 3 lit. a-f dyrekty-
wy EU ETS. 

Cele kontroli NIK
W ramach kontroli „Dostosowanie pol-
skiego przemysłu do wymogów Pakietu 
energetyczno-klimatycznego” NIK zba-
dała wykonanie obowiązków wynikają-
cych z postanowień PEK, realizację przez 
administrację rządową zadań służących 
zapewnieniu konkurencyjności polskiej 
gospodarki w warunkach wypełniania 
wymagań pakietu, skuteczność działań 
związanych z dostosowaniem aktywności 
gospodarczej powodującej emisję gazów 
cieplarnianych do wymagań wyznaczo-
nych limitami oraz efekty działań dosto-
sowujących działalność gospodarczą do 
wymogów PEK, z uwzględnieniem ich 
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wpływu na koszty produkcji. Kontrolę 
przeprowadzono w Ministerstwie Środo-
wiska oraz Ministerstwie Gospodarki 
(po jego likwidacji badania kontynu-
owano w Ministerstwie Energii oraz 
w  Ministerstwie Rozwoju), a  także 
w 14 spółkach8. Badaniami objęto lata 
2008–2015. 

Z uwagi na szeroki zakres tematyki 
objętej kontrolą w artykule poruszono 
przede wszystkim kwestie zastosowa-
nia mechanizmów wsparcia dla instala-
cji objętych EU ETS, tj. derogację dla 
energetyki, derogację dla instalacji innych 
niż wytwarzające energię elektryczną, 
wsparcie finansowe przedsiębiorstw 
z sektorów (lub podsektorów) narażo-
nych na znaczące ryzyko ucieczki emisji 
oraz przeznaczenie środków finansowych 
uzyskanych ze sprzedaży uprawnień na 
aukcji. W konkluzjach natomiast wska-
zano również najważniejsze informacje 
o wynikach kontroli.

Derogacja dla instalacji 
wytwarzających energię elektryczną
Warunkiem przyznania bezpłatnych 
uprawnień do emisji, w ramach deroga-
cji dla sektora energetycznego, jest wy-
kazanie przez przedsiębiorstwo ponie-
sienia nakładów na realizację zadań in-
westycyjnych zgłoszonych w Krajowym 
Planie Inwestycyjnym (KPI). Mogą one 
obejmować modernizację i doposaże-
nia infrastruktury, stosowanie czystych 

8 Z tego osiem spółek, dominujących w grupach kapitałowych (w kontroli uwzględniono działalność 
w kontrolowanym zakresie 19 spółek zależnych). Łącznie kontrolą objęto 36 podmiotów prowadzących 
139 instalacji.

9 Termin realizacji zadań ujętych w KPI upływa 31.12.2019.

technologii, dywersyfikację struktury 
ener getycznej czy też źródeł dostaw. 

Polska skorzystała z możliwości przyzna-
wania bezpłatnych uprawnień, składając 
„Wniosek o przejściowy przydział bezpłat-
nych uprawnień do emisji” (tzw. wniosek 
derogacyjny). Został on zatwierdzony de-
cyzjami Komisji Europejskiej z 13 lipca 
2012 r. oraz 22 stycznia 2014 r. 

W polskim prawie nie uregulowano 
wielu spraw związanych z derogacją dla 
instalacji wytwarzających energię elek-
tryczną, w tym: 
• zasad przygotowania wniosku dero-
gacyjnego Polski, w tym podziału zadań 
między resortami gospodarki i środowiska 
oraz procedury jego zatwierdzenia; 
• udziału w procesie tworzenia KPI pod-
miotów prowadzących instalacje wytwa-
rzające energię elektryczną (w tym zasad 
odwoływania się od odmownych decyzji 
dotyczących kwalifikowania zgłoszonych 
zadań inwestycyjnych do KPI). 

Opracowując wniosek derogacyjny 
Minister Gospodarki nie zapewnił przej-
rzystych zasad kwalifikowania zadań in-
westycyjnych do KPI, jak też nie określił 
celów, jakie miały być osiągnięte za pomo-
cą tego planu. Ministerstwo Gospodarki 
nie weryfikowało możliwości wykona-
nia poszczególnych projektów inwesty-
cyjnych zgłaszanych do KPI, akceptu-
jąc w ten sposób ryzyko niezrealizowa-
nia części zadań zakwalifikowanych do 
KPI9. Projekt KPI był przygotowywany 
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przez prywatny podmiot10, bez jakiejkol-
wiek umowy z Ministrem Gospodarki. 
Powyższe nieprawidłowości upoważniły 
NIK do stwierdzenia, że Minister nie reali-
zował w pełni celów polityki energetycznej 
państwa w zakresie potrzeb inwestycyj-
nych sektora elektroenergetycznego i nie 
zadbał o ukierunkowanie dopuszczalnej 
pomocy publicznej w postaci bezpłatnych 
uprawnień do emisji gazów – na osiąganie 
strategicznych celów polityki energetycz-
nej. Stan zaawansowania projektów ujętych 
w KPI potwierdził wysoki stopień ryzyka 
jego niezrealizowania w istotnej części. 
Skutkiem będzie utrata możliwości pełne-
go stosowania tego mechanizmu pomocy 
publicznej, zaakceptowanego przez KE, 
który mógłby zostać wykorzystany przez 
Polskę, np. do modernizacji infrastruktu-
ry elektroenergetycznej. W maju 2013 r. 
Ministerstwo Gospodarki ‒ na podstawie 
oceny stanu zaawansowania postępu prac 
inwestycyjnych (listy inwestycji fizycz-
nie rozpoczętych) ‒ szacowało, że zreali-
zowana zostanie połowa przewidzianych 
zadań. Z planowanych zadań w łącznym 
wymiarze ok. 17 tys. MW realnie ukoń-
czone mogły być inwestycje w wymiarze 
ok. 7-8 tys. MW.

Łączne koszty kwalifikowane reali-
zacji zadań ujętych w KPI w okresie 
sprawozdawczym 2009–2014 wynio-
sły 17 891 714,6 tys. zł11. Wykorzystanie 
możliwego w 2013 r. i 2014 r. przydziału 
wyniosło łącznie 65 992 703 uprawnień, 

10 Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, które zleciło opracowanie m.in. KPI Konsorcjum w składzie:  
Ernst&Young Business Advisory Sp. z o.o., CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa, Uczel-
niane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej i Primum Polska Sp. z o.o.

11 3 407 084,8 tys. euro (przy przyjętym kursie 4 zł za 1 euro).

przy maksymalnym możliwym limicie 
161 899 237 uprawnień. Spółki obję-
te kontrolą zgłosiły 137 zadań inwesty-
cyjnych do KPI, z czego zakwalifiko-
wano 116 (84,7% wszystkich zgłoszo-
nych zadań). Najwięcej (35) za łączną 
kwotę 47 917,3 mln zł zamierzało zre-
alizować PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA. Zadania dotyczyły 
przede wszystkim modernizacji istnieją-
cych bloków oraz infrastruktury elektrow-
ni (20 zadań obejmujących Elektrownie 
Bełchatów i Opole, Zespół Elektrowni 
Dolna Odra i Elektrociepłownię Gorzów), 
budowy instalacji umożliwiających współ-
spalanie biomasy lub współspalanie paliw 
alternatywnych (dziewięć zadań realizowa-
nych w Elektrociepłowniach: Bydgoszcz, 
Kielce, Zgierz, Elektrowni Opole i Szcze-
cin.) oraz budowy nowych mocy wy-
twórczych (pięć zadań realizowanych 
w Elektrociepłowniach: Gorzów, Rzeszów, 
Lublin Wrotków i Kielce oraz Elektrowni 
Bełchatów). 

Z niezakwalifikowanych 21 zadań sześć 
dotyczyło budowy instalacji odsiarczania 
oraz odazotowania spalin, a więc nie mie-
ściło się w zakresie derogacji dla energe-
tyki, a dla 15 zadań władze polskie nie 
były w stanie przedstawić dowodów po-
twierdzających, że zgłoszone inwestycje 
nie są tożsame z początkowym planem 
inwestycyjnym danej instalacji. 

Ze 116 zakwalifikowanych do KPI zadań 
do końca okresu objętego kontrolą, tj. do 
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12 lutego 2016 r., skontrolowane podmio-
ty zrealizowały 42, a 39 znajdowało się 
w trakcie realizacji. Podjęto łącznie reali-
zację 81 zadań, tj. 69,8% ogółu zakwalifi-
kowanych do KPI. Nie podjęto realizacji 
35 zadań, przy czym z 14 zrezygnowa-
no, a realizacja 21 została wstrzymana. 
Większość nierealizowanych oraz wstrzy-
manych zadań dotyczyło kogeneracji12, 
w  związku z wysokimi cenami gazu 
oraz brakiem wsparcia dla kogeneracji 
w dłuższej perspektywie. Z informacji 
udzielonych przez podmioty nieobjęte 
kontrolą13 wynikało, że ze zgłoszonych 
111 zadań do KPI zakwalifikowano 101, 
z czego w latach 2008–2014 realizowano 
65 inwestycji, a odstąpiono od realizacji 
25 (ponad 25% przyjętych do KPI). Jako 

12 Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni.
13 W ramach kontroli uzyskano wyjaśnienia od 11 podmiotów (grup kapitałowych) prowadzących instalacje 

objęte systemem EU ETS i korzystających z derogacji na podstawie art. 10c dyrektywy EU ETS. 

przyczyny podmioty wskazywały najczę-
ściej brak ekonomicznego uzasadnienia 
wykonania przedsięwzięć. Przebieg re-
alizacji 11 inwestycji był opóźniony, przy 
czym nie rozpoczęto siedmiu z nich. 
Wyszczególnione dane dotyczące zgłoszo-
nych, zakwalifikowanych i realizowanych 
zadań ujętych w KPI zostały przedstawio-
ne na rysunku 1.

Na realizację zadań ujętych w KPI skon-
trolowane podmioty zaplanowały wy-
datkowanie kwoty 76 076 519,9 tys. zł. 
Do 30  czerwca 2015  r. wydano 
17  543  678,3  tys.  zł (23,1% planu), 
a  koszty kwalifikowane wyniosły 
11 862 030,4 tys. zł. Liczba uprawnień 
do emisji zbilansowana wartością poniesio-
nych nakładów inwestycyjnych wydana na 

Rysunek 1. Podział zgłoszonych zadań według stopnia realizacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Informacji o wynikach kontroli, patrz przyp. 2.

  Inwestycje realizowane

  Inwestycje, od których  
odstąpiono

 Inwestycje opóźnione

  Projekty niezakwalifikowane 
do realizacji

65

25
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10
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rachunki instalacji (w latach 2013–2015) 
wyniosła 113 566 432. Liczba ta była mniej-
sza od możliwej do uzyskania liczy upraw-
nień przewidzianej do wydania w latach 
2013–2015 o 15 303 534 uprawnień. Na 
rysunku 2 przedstawiono porównanie wy-
datków zaplanowanych na zadania ujęte 

w KPI (do końca 2019 r.) z wydatkami po-
niesionymi na nie do 30 czerwca 2015 r., 
a na rysunku 3 porównanie liczby bezpłat-
nych uprawnień możliwych do uzyskania 
(w związku z poniesionymi nakładami na 
zadania ujęte w KPI) z liczbą uprawnień 
uzyskanych w latach 2013–2015.

Rysunek 3. Porównanie liczby uprawnień uzyskanych w latach 2013–2015 z maksymalną,  
możliwą do uzyskania w tym okresie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Informacji o wynikach kontroli, patrz przyp. 2.

Rysunek 2. Porównanie wydatków zaplanowanych na realizację zadań ujętych w KPI  
do końca 2019 r. i wydatków poniesionych do 30 czerwca 2015 r. (w mld zł)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Informacji o wynikach kontroli, patrz  
przyp. 2.
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Derogacja dla innych instalacji
Minister Gospodarki nie wywiązał się 
z obowiązku opracowania listy instalacji 
ciepłowniczych (wraz ze wstępnym przy-
działem bezpłatnych uprawnień dla każdej 
z nich) kwalifikujących się do skorzystania 
z derogacji dla instalacji innych niż wytwa-
rzające energię elektryczną. Po wejściu 
w życie ustawy z 2011 r. o systemie han-
dlu uprawnieniami (21 czerwca 2011 r.) 
zadanie sporządzenia wykazu takich in-
stalacji zostało przypisane Krajowemu 
Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami, który terminowo wywiązał się 
z niego. Do skorzystania z derogacji dla in-
stalacji innych niż wytwarzające energię 
elektryczną w latach 2013–2020 upraw-
nione były 234 instalacje ciepłownicze.

Pomoc publiczna 
dla przedsiębiorców
W przepisach ustawy z 12 czerwca 2015 r. 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji 
gazów cieplarnianych nie wprowadzono 
mechanizmu rekompensat dla przedsię-
biorców, wynikającego z art. 10a ust. 6 dy-
rektywy EU ETS. Nieskorzystanie przez 
Polskę z tego prawa, należnego państwom 
członkowskim, może pogorszyć pozycję 
konkurencyjną sektorów naszej gospodarki 
emitujących gazy cieplarniane. Biorąc pod 
uwagę stosowanie tego mechanizmu w in-
nych krajach UE (np. rząd Niemiec podjął 
decyzję o przeznaczaniu 100% przycho-
dów z aukcji na cele klimatyczne, w tym 
znacznej ich części na system rekompen-
sat), rezygnacja z analogicznego systemu 
wsparcia w Polsce naraża przedsiębiorców 
na pogorszenie ich konkurencyjności, co 
może prowadzić do zamknięcia działalno-
ści lub braku środków na wprowadzenie 

rozwiązań zmniejszających emisyjność 
produkcji. 

Zgłoszona w toku prac legislacyjnych 
(nad ustawą o systemie handlu upraw-
nieniami do emisji) propozycja Ministra 
Gospodarki zmierzała do wprowadzenia 
warunkowego (w zależności od rynkowej 
ceny uprawnień) stosowania mechanizmu 
rekompensat. Byłoby to rozwiązanie słu-
żące stabilności i przejrzystości warun-
ków prowadzenia działalności gospodar-
czej, zapewniające ochronę przed utratą 
konkurencyjności – jedynie w sytuacjach 
istotnego wzrostu kosztów uprawnień do 
emisji. Propozycja Ministra Gospodarki 
nie została uwzględniona przez Ministra 
Środowiska w projekcie ustawy. W ocenie 
NIK, sformułowanej jako jeden z wnio-
sków w informacji o wynikach kontroli, 
zasadne byłoby stworzenie trwałego me-
chanizmu, określającego zasady wsparcia 
przedsiębiorców w sytuacjach istotnego 
pogorszenia się konkurencyjności w wy-
niku wzrostu kosztów uprawnień do emi-
sji. Zapewniłoby to stabilność warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz pewność obrotu gospodarczego.

Ochrona sektorów narażonych 
na „ucieczkę emisji” 
Minister Środowiska nie przeprowadzał, 
na podstawie art. 10a ust. 13 dyrektywy 
EU ETS, analiz pod kątem zaistnienia prze-
słanek uprawniających do wystąpienia do 
KE o uzupełnienie wykazu sektorów i pod-
sektorów narażonych na znaczące ryzyko 
ucieczki emisji. 

Brak odpowiedniej analizy, przeprowa-
dzonej samodzielnie lub we współpracy 
z ministrem właściwym do spraw gospo-
darki, nie pozwalał Ministrowi Środowiska 
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na rzetelną ocenę, czy konieczne jest 
włączenie kolejnych sektorów lub pod-
sektorów do systemu ochrony w ramach 
EU ETS. W związku z zaniechaniem wyko-
nywania powyższych analiz, Minister nie 
wypełnił obowiązków, spoczywających na 
nim jako organie nadzorującym realizację 
zadań w ramach systemu EU ETS w zakre-
sie identyfikacji zagrożeń i zabezpieczenia 
konkurencyjności przedsiębiorstw, nara-
żonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

System zmniejszenia obciążeń
Powołana przez Ministra Gospodarki jako 
przewodniczącego Międzyresortowego 
Zespołu do Spraw Polityki Energetycznej 
do 2030 r., Grupa robocza ds. redukcji 
obciążeń przedsiębiorstw energochłon-
nych, wypracowała systemowe rozwią-
zanie prawne dla takich firm dotyczące 
zmniejszenia obowiązków przedstawia-
nia do umorzenia świadectw pochodzenia 
energii z OZE i kogeneracji. Rozwiązanie 
to zostało wprowadzone do projektu usta-
wy Prawo energetyczne (w odniesieniu 
do zwolnień dla przedsiębiorstw energo-
chłonnych w systemie wsparcia kogene-
racji) oraz do projektu ustawy o odnawial-
nych źródłach energii (w zakresie zwol-
nień w systemie wsparcia OZE). Wejście 
w życie regulacji w zakresie ulg dla od-
biorców przemysłowych uwarunkowane 
było pozytywną oceną KE pod względem 
zgodności z przepisami dotyczącymi po-
mocy publicznej, która do zakończenia 
czynności kontrolnych, tj. do 12 lutego 
2016 r., nie została wydana. 

Grupa robocza opracowała ponadto 
wyliczenie spadku wpływów do budże-
tu państwa z tytułu obniżenia podatku 
akcyzowego od energii dla przedsiębiorstw 

energochłonnych. Wejście w życie nowych 
rozwiązań połączonych z redukcją staw-
ki podatku akcyzowego uzależnione było 
od wygaszenia procedury nadmiernego 
deficytu sektora finansów publicznych. 
Nastąpiło to 19 czerwca 2015 r., a na spo-
tkaniu w KPRM 10 lipca 2015 r. podję-
to decyzję o wprowadzeniu specjalnych 
rozwiązań w zakresie akcyzy dla przed-
siębiorstw energochłonnych. Skutki 
wejścia w życie projektu oszacowano 
w okresie 10 lat od jego wprowadzenia 
na 4 998 mln zł. Oczekiwanym efektem 
regulacji opracowanej przez MF było zrów-
noważenie pozycji konkurencyjnej polskich 
przedsiębiorstw z przedsiębiorcami krajów 
EU. 24 lipca 2015 r. Sejm uchwalił ustawę 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym 
oraz niektórych innych ustaw (zmiany 
art. 30 ust. 7a i art. 31d). Ze względu na 
krótki czas obowiązywania wprowadzo-
nych zmian nie można powiedzieć o sku-
teczności tego rozwiązania.

Przeznaczenie dochodów 
z aukcji uprawnień
Dochody ze sprzedaży polskich uprawnień 
do emisji (w liczbie 81 710 000) na aukcji 
w ramach platformy wspólnotowej w latach 
2013–2015 wyniosły 1 883 834,3 tys. zł. 
Cele, na które powinna zostać przeznaczo-
na co najmniej połowa środków uzyskanych 
z aukcji w danym roku kalendarzowym 
lub równowartość tych środków, zostały 
wymienione w art. 10 ust. 3 dyrektywy 
EU ETS, a także w art. 49 ust. 6 i 7 ustawy 
z 2015 r. o systemie handlu uprawnienia-
mi. W ustawie z 2015 r. o systemie han-
dlu uprawnieniami nie zostały natomiast 
określone szczegółowe zasady podziału 
tych środków. Minister Środowiska nie 
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wypracował strategii wykorzystania pienię-
dzy uzyskiwanych ze sprzedaży uprawnień, 
która określiłaby główne cele oraz szczegó-
łowe zasady ich podziału. Ze sprawozdań 
z wykorzystania dochodów ze sprzedaży 
na aukcji uprawnień do emisji przekaza-
nych w latach 2013–2014 do KE wynikało, 
że większość środków uzyskanych w ten 
sposób została przeznaczona na jeden cel 
– termomodernizację budynków. 

Ponadto w sprawozdaniu z wykorzystania 
dochodów ze sprzedaży na aukcji upraw-
nień do emisji za 2013 r. zostały ujęte wy-
płaty dla czterech projektów realizowanych 
w ramach programu „System zielonych 
inwestycji”14 na łączną kwotę 232,1 tys. zł. 
W opinii Ministerstwa, pojęcie „równo-
wartość środków pieniężnych uzyskanych 
z aukcji uprawnień do emisji” obejmuje 
swoim zakresem wszystkie środki krajo-
we wydatkowane na cele wyszczególnione 
w dyrektywie EU ETS. Intencją wynikającą 
z art. 10 ust. 3 dyrektywy EU ETS było 
wykorzystanie przez państwa członkow-
skie dochodów uzyskanych ze sprzedaży 
uprawnień na aukcji lub ich równowartości 
finansowej na cele prowadzące do zmniej-
szenia emisji CO2. Wykazywanie w spra-
wozdaniu, iż równowartość tych dochodów 
została spożytkowana na finansowanie pro-
jektów zrealizowanych w ramach GIS, nie 
przyczynia się do dodatkowego zmniejsze-
nia emisji CO2. Zarówno w sprawozdaniu 
z wykorzystania środków gromadzonych 

14 Green Investment Scheme. Dalej: GIS. Krajowy System Zielonych Inwestycji związany jest ze „znakowa-
niem środków finansowych pozyskanych ze zbycia nadwyżki jednostek emisji w celu zagwarantowania prze-
znaczenia ich na realizację ściśle określonych celów związanych z ochroną środowiska w państwie zbywcy 
jednostek”. Środki finansowe pochodzące ze zbycia jednostek przyznanej emisji (AAU) są gromadzone na 
Rachunku klimatycznym, stanowiącym wyodrębniony rachunek bankowy NFOŚiGW.

na „Rachunku klimatycznym”, jak i w spra-
wozdaniu z wykorzystania dochodów ze 
sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji 
CO2 są ujmowane te same projekty. Skoro 
celem EU ETS jest zmniejszenie wielko-
ści emisji gazów cieplarnianych, to środki 
uzyskane w wyniku sprzedaży uprawnień 
do emisji CO2 na aukcji powinny zostać 
w większym stopniu przeznaczone na 
wsparcie podmiotów, które podejmują 
wysiłki związane z modernizacją prowa-
dzonych instalacji, celem zwiększenia ich 
wydajności przy jednoczesnym zmniejsze-
niu wielkości emisji.

Konkluzje
Zarówno Minister Środowiska (odpo-
wiedzialny za nadzór nad EU ETS), jak 
i Minister Gospodarki (odpowiedzialny za 
kształtowanie warunków podejmowania 
i wykonywania działalności gospodarczej, 
a także za działania sprzyjające wzrostowi 
konkurencyjności gospodarki polskiej) nie 
wypracowali spójnej strategii, zawierającej 
przewidziane w systemie EU ETS mecha-
nizmy wsparcia dla sektorów, których dzia-
łalność powoduje emisję gazów lub które są 
narażone na zwiększone koszty z powodu 
energochłonnej produkcji. Stosowano wy-
biórczo niektóre narzędzia pomocy, jed-
nak i one były nierzetelnie przygotowane. 
W konsekwencji, dla przedsiębiorców nie 
wprowadzono rekompensat, wynikających 
z art. 10a ust. 6 dyrektywy EU ETS, co 
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może pogorszyć pozycję konkurencyjną 
sektorów polskiej gospodarki emitujących 
gazy cieplarniane. Minister Środowiska nie 
przeprowadził analiz dla poszczególnych 
sektorów i podsektorów przemysłu pod 
kątem zaistnienia przesłanek uprawniają-
cych do wystąpienia do KE o uzupełnienie 
wykazu sektorów i podsektorów narażo-
nych na znaczące ryzyko ucieczki emisji. 
Nie pozwala to na rzetelną ocenę ewen-
tualnej potrzeby włączenia ich do syste-
mu ochrony w ramach systemu EU ETS. 

W wyniku kontroli NIK uznała za ko-
nieczne podjęcie następujących działań 
przez Ministra Środowiska: 
• stworzenie (we współpracy z ministrami 
energii oraz rozwoju) spójnego systemu 
monitorowania wpływu rozwiązań zawar-
tych w pakiecie na sytuacje poszczególnych 
sektorów i podsektorów, który umożliwi 
rzetelną ocenę konsekwencji wynikających 
z PEK dla gospodarki;

•  opracowanie narzędzi do interwencji 
w zakresie ochrony konkurencyjności;
• wprowadzenie (we współpracy z mini-
strami energii oraz rozwoju) trwałego me-
chanizmu określającego zasady wsparcia 
przedsiębiorców w sytuacjach istotnego 
pogorszenia się konkurencyjności, które 
może mieć miejsce w wyniku wzrostu 
kosztów uprawnień do emisji (np. system 
rekompensat przewidzianych w dyrekty-
wie EU ETS);
•  zapewnienie, jako organ odpowiedzial-
ny za nadzór nad systemem EU ETS, sku-
tecznej koordynacji działań administracji 
rządowej podejmowanych w celu realizacji 
wszystkich zadań z tym związanych.

JOLANTA ROTER
Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK

Słowa kluczowe: pakiet energetyczno-klimatyczny, gospodarka, emisja gazów, wdrażanie PEK, 
energochłonne sektory 

Key words: energy and climate package, economy, gas emissions, energy and climate package 
implementation, energy-intensive sectors
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Kontrola realizacji zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego1 
została przeprowadzona z inicjatywy NIK2. Przyczyną podjęcia badań były raporty 
Światowej Organizacji Zdrowia, według której zaburzenia psychiczne w  Europie 
znalazły się na czwartym miejscu wśród najpoważniejszych obciążeń po chorobach 
układu krążenia, nowotworach i urazach3. Także krajowe analizy epidemiologiczne 
wskazują na wzrastającą w ostatnim dziesięcioleciu liczbę osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, wymagających pomocy specjalistycznej. Większość celów i zadań okre-
ślonych w Programie nie została jednak zrealizowana zarówno przez administrację 
rządową, jak i samorządową. Nie doprowadzono tym samym do ograniczenia wystę-
powania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawy jakości życia osób z zaburze-
niami psychicznymi i ich bliskich oraz lepszej dostępności świadczeń zdrowotnych.

MARIA M. GOSTYŃSKA

Narodowy Program  
Ochrony Zdrowia Psychicznego

Przyczyny niezrealizowania celów i zadań

1 2 3
Zdaniem specjalistów z dziedziny psy-
chiatrii najefektywniejszym podejściem 
w rozwiązywaniu problemów zdrowia psy-
chicznego jest środowiskowy model psy-
chiatrycznej opieki zdrowotnej. Wdrażanie 
tego modelu w Polsce powinno skutkować 
przekształcaniem dużych szpitali psychia-
trycznych w centra aktywnego leczenia 
i wielopłaszczyznowej rehabilitacji, a także 

1 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011–2015 (NPOZP) ustanowiony rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 28.12.2010 w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego; 
wygasło 31.12.2015 (Dz.U. z 2011 r. nr 24 poz. 128), zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie NPOZP”.

2 Artykuł powstał na podstawie Informacji o wynikach kontroli Realizacja�zadań�Narodowego�Programu�Ochrony 
Zdrowia�Psychicznego, nr. ewid. 186/2016/P/16/055/KZD, luty 2017 r.

3 <www.who.int/mental_health/policy/mhtargeting/development_targeting_mh_summary.pdf>

rozwijaniem oddziałów psychiatrycznych 
w szpitalach ogólnych.

Zaniechanie działań prewencyjnych 
powoduje natomiast częstsze ujawnia-
nie się zaburzeń chorobowych w popu-
lacji osób młodych. Z kolei wydłużanie 
się czasu trwania życia i starzenie się spo-
łeczeństwa sprzyja nasilaniu się chorób, 
w tym zaburzeń psychicznych, związanych 
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z wiekiem. Zaburzenia psychiczne (głów-
nie psychotyczne i depresyjne) w wielu 
wypadkach prowadzą do samobójstw. 
W latach 2011–2014 nastąpił wzrost liczby 
zamachów samobójczych zakończonych 
zgonem o ponad 60% – z 3839 w 2011 r. 
do 6165 w 2014 roku4.

Dzięki wczesnemu wykrywaniu pro-
blemów psychicznych można je jednak 
efektywniej leczyć i zapobiec wielu pró-
bom odebrania sobie życia5.

Ze względu na charakter chorób psy-
chicznych i specyfikę ich leczenia, nie tylko 
farmakologicznego, współczesny system 
opieki psychiatrycznej wymaga współ-
działania opieki medycznej i społecznej, 

4 Źródło: <http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/samobojstwa>. Średnia roczna liczba za-
machów samobójczych zakończonych zgonem, z lat 1991–2010, wynosiła 4829, co oznacza, że w 2014 r.  
odnotowujemy wzrost w stosunku do tej średniej o blisko 30%.

5 W Polsce co roku ginie śmiercią samobójczą więcej osób niż w wypadkach komunikacyjnych, a roczne straty 
państwa z tego powodu szacuje się na ok. 2 mld zł (nie licząc kosztów leczenia osób po próbach samobój-
czych, czy kosztów pomocy psychologicznej i socjalnej). 

zorganizowanej w bezpośrednim otocze-
niu osób chorych. 

Powyższe uwarunkowania dodatkowo 
uzasadniały konieczność podjęcia kon - 
troli realizacji NPOZP, w którym opisano 
proces tworzenia optymalnych rozwią-
zań leczenia chorób psychicznych i zało-
żono odejście od dominującego dotych-
czas modelu azylowego (izolacyjnego) 
postępowania z chorymi psychicznie na 
rzecz środowiskowego modelu psychiatrii, 
który jest bardziej przyjazny dla pacjentów 
i ich rodzin, łatwiej dostępny, skutecz-
niejszy oraz tańszy. Podstawę funkcjo-
nowania środowiskowego modelu opieki 
psychiatrycznej miały stanowić Centra 

Źródło: Dane Komendy Głównej Policji.

Rysunek 1. Liczba samobójstw w Polsce w latach 2011–2014
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Zdrowia Psychicznego (CZP) jako jeden 
z najistotniejszych elementów Programu6. 
W Programie przewidziano utworzenie 
sieci CZP rozlokowanych na terenie ca-
łego kraju. Przyjęto, że Minister Zdrowia 
przygotuje pilotażowy program wdroże-
nia modelu środowiskowego w wybra-
nych województwach i powiatach, z za-
pewnieniem możliwości innowacyjnych, 
właściwego finansowania oraz staranne-
go monitorowania kosztów i wyników 
leczenia, a NFZ opracuje system finan-
sowania tych świadczeń. Prawidłowa re-
alizacja Programu miała zatem poprawić 
sytuację osób z zaburzeniami psychicz-
nymi w Polsce, a także przyczynić się do 
efektywniejszego wykorzystania środków 
publicznych na ich leczenie.

Realizatorami Programu byli: 
• ministrowie właściwi ze względu na cele 
Programu, w szczególności Minister Spra-
wiedliwości, Minister Obrony Narodowej 
oraz ministrowie właściwi do spraw: zdro-
wia; oświaty i wychowania; zabezpieczenia 
społecznego; pracy; nauki i szkolnictwa 
wyższego; spraw wewnętrznych i admi-
nistracji publicznej;
• Narodowy Fundusz Zdrowia; 
• samorządy województw, powiatów 
i gmin.

W wykonaniu zadań wynikających 
z Programu mogły uczestniczyć również 
organizacje społeczne, stowarzyszenia, 
fundacje, samorządy zawodowe, kościo-
ły i inne związki wyznaniowe oraz grupy 
samopomocy pacjentów i  ich rodzin, 
a także inne podmioty, których działalność 

6 Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

obejmują cele i zadania Programu. Minister 
właściwy do spraw zdrowia kierował jego 
realizacją i koordynował wykonanie zadań.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła nega-
tywnie: nieosiągnięcie założonych celów 
i niezrealizowanie większości zadań za-
planowanych w NPOZP, zarówno przez 
administrację rządową, jak i samorządową; 
niedoprowadzenie do ograniczenia wystę-
powania zagrożeń dla zdrowia psychiczne-
go, poprawy jakości życia osób z zaburze-
niami psychicznymi i ich bliskich; nieza-
pewnienie lepszej dostępności świadczeń 
opieki zdrowotnej w latach 2011–2015; 
nieustanowienie nowej edycji NPOZP na 
lata 2016–2020, mimo że pierwszy rok, 
w którym miała być realizowana, dobie-
gał końca.

Realizacja zadań NPOZP miała na celu 
m. in. zmianę zasad organizacji i popra-
wę efektywności opieki psychiatrycznej. 
Program przewidywał działania mające 
ograniczyć liczbę samobójstw, a jednym 
ze wskaźników monitorujących ich reali-
zację była „zmiana rocznych wskaźników 
samobójstw dokonanych i prób samobój-
czych/100 tys. ludności…”.

Niezapewnienie prawidłowej realizacji 
NPOZP uniemożliwiało tworzenie spój-
nego i zróżnicowanego systemu skutecznej 
prewencji i leczenia zaburzeń psychicz-
nych, a także poprawę jakości życia oraz in-
tegrację społeczną osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

W ocenie NIK, głównymi przyczyna-
mi niezrealizowania NPOZP były: nieza-
planowanie środków finansowych przez 
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realizatorów zadań NPOZP, nieskuteczna 
koordynacja Programu, ogólnikowość czę-
ści celów i zadań, a także brak woli i kon-
sekwencji we wprowadzaniu zmian (na co 
wskazały wyniki kontroli w jednostkach 
objętych kontrolą).

Realizacja zadań 
przypisanych ministrom
Rada Ministrów, ustanawiając NPOZP, 
powierzyła Ministrowi Zdrowia kierowa-
nie realizacją Programu i koordynację wy-
konywania zadań przez podmioty w nim 
uczestniczące7 oraz przedkładanie Radzie 
Ministrów informacji o realizacji działań 
wynikających z NPOZP w roku poprzed-
nim, w terminie do 30 września każdego 
roku8. Monitorowaniem realizacji zadań, 
przypisanych poszczególnym ministrom 
w ramach NPOZP, występowaniem do 
ministrów uczestniczących w Programie 
w sprawach założeń i projektów progra-
mów, inicjowaniem działalności badaw-
czo-wdrożeniowej, a także opiniowaniem 
przepisów prawnych miała zajmować się 
Rada do spraw Zdrowia Psychicznego bę-
dąca organem koordynacyjno-doradczym, 
działającym przy Ministrze Zdrowia9.

Zadania Ministra Zdrowia

Ministrowi Zdrowia (MZ) przypisano 
do realizacji 32 zadania, spośród których 
zrealizował tylko trzy, tj: ustalił prio-
rytety promocji zdrowia psychicznego 
w dziedzinie ochrony zdrowia; zainicjo-
wał projekty informacyjno-edukacyjne 

7 § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 i § 5 rozporządzenia w sprawie NPOZP.
8 Art. 2 ust. 7 ustawy z 19.8.1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546, ze zm.).
9 Zgodnie z art. 4a ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 

sprzyjające postawom zrozumienia i akcep-
tacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi; 
dokonał przeglądu obowiązującego usta-
wodawstwa pod kątem przeciwdziałania 
nietolerancji, dyskryminacji i wykluczeniu 
w dostępie do leczenia. Minister Zdrowia 
w latach 2011–2015 nie zrealizował istot-
nych dla powodzenia NPOZP 29 zadań, 
spośród 32 określonych w jego harmono-
gramie, w tym:
• w ramach promocji zdrowia psychiczne-
go i zapobiegania zaburzeniom psychicz-
nym (pierwszy cel główny) nie zrealizo-
wano 12 zadań spośród 15 zaplanowanych;
• w zakresie zapewnienia osobom z za-
burzeniami psychicznymi wielostronnej, 
powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej 
oraz innych form opieki i pomocy niezbęd-
nych dla życia w środowisku rodzinnym 
i społecznym (drugi cel główny) nie zre-
alizowano żadnego z 12 przewidzianych 
zadań;
• w dziedzinie rozwoju badań naukowych 
i systemu informacji z zakresu zdrowia 
psychicznego (trzeci cel główny) nie zre-
alizowano żadnego zadania spośród pięciu 
zaplanowanych.

Jednym z zadań niezrealizowanych 
przez Ministra Zdrowia było nieustalenie 
zasad tworzenia i finansowania modelu 
środowiskowej opieki psychiatrycznej. 
Niewykonanie tego zadania spowodo-
wało, że działania jednostek samorządu 
terytorialnego (JST) w tym zakresie nie 
otrzymały stosownego wsparcia. 
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W efekcie, jak wynika z ustaleń kontro-
li, na terenie żadnej jednostki samorządu 
terytorialnego, objętej kontrolą, nie utwo-
rzono CZP spełniającego kryteria określo-
ne w NPOZP10.

W toku kontroli wyjaśniono w Mini-
sterstwie Zdrowia, że część zadań, która 
nie została zrealizowana w trakcie obo-
wiązywania Programu uzależniona była 
nie tylko od przeznaczenia na ten cel od-
powiednich zasobów kadrowych i finan-
sowych. Istotną rolę odegrały też ogra-
niczenia wynikające z harmonogramu 
Programu, który nie uwzględniał szero-
kiego zakresu zadań wskazanych w rozpo-
rządzeniu. Odnosząc się do zadań ujętych 
w „Celu głównym 1” („Promocja zdrowia 
psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym”) wskazano, iż wiele dzia-
łań, kampanii, czy badań wynikających 
z Programu nie mogło być realizowa-
nych, gdyż w momencie jego uchwalania 
nie udało się uzyskać gwarancji finanso-
wania, a w samym Programie rozpisano 
jedynie zalecane środki finansowe. W od-
niesieniu do zadań wskazanych w „Celu 
głównym 2” („Zapewnienie osobom z za-
burzeniami psychicznymi wielostronnej 
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej 
oraz innych form opieki i pomocy niezbęd-
nych do życia w środowisku rodzinnym 

10 Kryteria CZP określone w rozporządzeniu w sprawie NPOZP w załączniku nr 2 cz. III „zarys modelu CZP”.
11 Program zdrowotny – zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych 

jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających w określonym terminie osiągnięcie założonych 
celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu 
zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez NFZ.

12 Ustawa z 27.8.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 581, ze zm.), zwana dalej także „ustawą o świadczeniach zdrowotnych”.

13 Potrzeby zdrowotne – liczba i rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej, które powinny być zapewnione w celu 
zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia danej grupy świadczeniobiorców (art. 5 pkt 29 ustawy 
o świadczeniach zdrowotnych).

i społecznym”) podkreślano, że ich realiza-
cja nie była możliwa, ponieważ w przewa-
żającej części Program musiałby dotyczyć 
inwestycji, zmian organizacyjno-prawnych, 
restrukturyzacji i reorganizacji świadcze-
niodawców, co nie mogło być przedmio-
tem programu zdrowotnego11 w rozumie-
niu art. 48 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych12. Wsparcie tego rodzaju prze-
kształceń będzie możliwe do realizacji ze  
środków europejskich, w ramach których 
zdrowie psychiczne i deinstytucjonalizacja 
są uznane jako priorytetowe kierunki dzia-
łań. Wskazano także, iż w kolejnej edycji 
Programu znajdą się zadania polegające 
na zapewnieniu osobom z zaburzeniami 
psychicznymi wielostronnej i powszechnie 
dostępnej opieki zdrowotnej13.

W Ministerstwie Zdrowia wyjaśniano 
także, że: „…niezrealizowane zostały zada-
nia, które wymagały pozyskania niezbęd-
nych zasobów finansowych (…) Realizacja 
wielu zadań nie była również możliwa bez 
współpracy ze strony środowisk eksper-
tów, towarzystw, pracodawców. Brak po-
rozumienia środowiska odnośnie do do-
celowego modelu psychiatrii, jak i spory 
merytoryczne, wpływało na przesunięcie 
w czasie jego wypracowania, jak i wdro-
żenia. Realizacja Programu wskazała, iż 
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przyjęto zbyt optymistyczne założenia 
w stosunku do możliwości wykonania 
zaplanowanych działań. Nie utworzono 
także Ośrodka Koordynującego realizację 
Programu, który wspomógłby monitoro-
wanie założonych celów i ich wykonanie”. 

Niewątpliwie istotne było niezrealizo-
wanie celu szczegółowego dotyczącego 
upowszechnienia środowiskowego mo-
delu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
i w konsekwencji nieuregulowanie zasad 
funkcjonowania i finansowania tego mo-
delu. W wyniku podjętych działań zdefi-
niowano tylko ustawowe pojęcie centrum 
zdrowia psychicznego (CZP).

W celu uregulowania zasad realizacji 
oraz wdrożenia pilotażu psychiatrycznej 
opieki środowiskowej Minister Zdrowia, 
zarządzeniem14 z 19 kwietnia 2016 r., po-
wołał Zespół do spraw wdrożenia pilo-
tażu programu psychiatrii środowisko-
wej w ramach Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego (termin 
zakończenia prac Zespołu, po realizacji 
zadania, zaplanowano nie później niż na 
31 grudnia 2017 r.). 

NIK zwróciła uwagę, że niedobór pra-
cowników może być barierą w tworzeniu 
i funkcjonowaniu CZP, o czym świadczą 
zalecane minimalne docelowe wskaźni-
ki zatrudnienia15 w wybranych zawodach 
istotnych dla psychiatrycznej opieki zdro-
wotnej w 2015 r. Zatrudniano 3584 psy-
chiatrów, przy oczekiwanej liczbie 7800 
i odpowiednio: psychiatrów dzieci i mło-
dzieży 380 (780), pracowników socjal-
nych 300 (1900), pielęgniarek i terapeutów 

14 Dz.Urz. MZ z 2016 r. poz. 46.
15 Zgodnie z projektem NPOZP na lata 2016–2020 z 30.5.2016.

środowiskowych 10 500 (23 400), tera-
peutów zajęciowych, rehabilitantów 560 
(1560), specjalistów i instruktorów terapii 
uzależnień 608 (1900). 

Zadania Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej (MEN) 
zrealizował tylko dwa zadania spośród 
dziewięciu przypisanych mu do wykona-
nia w ramach NPOZP. Polegały one na 
opracowaniu oraz rozpoczęciu realizacji 
programu zapobiegania samobójstwom 
wśród dzieci i młodzieży i zostały wykona-
ne z czteroletnim opóźnieniem w stosun-
ku do wyznaczonego terminu (winny być 
zrealizowane – odpowiednio – do sierpnia 
2011 r. i od września 2011 r., a wykonano 
je dopiero we wrześniu 2015 r.).

W MEN nie opracowano i nie wdraża-
no (od września 2011 r.), między innymi 
pakietu działań mających na celu pod-
niesienie poziomu zdrowia psychicznego 
wśród dzieci i młodzieży przez kreowa-
nie harmonijnego rozwoju, kształtowa-
nie osobowości i struktur psychicznych, 
umiejętności społecznych, podnoszenie 
odporności i poprawę funkcjonowania 
emocjonalnego. W trakcie kontroli usta-
lono, że dopiero trzy miesiące przed za-
kończeniem Programu, pismem z 7 paź-
dziernika 2015 r., Minister poinformował 
kuratorów oświaty oraz Ośrodek Rozwoju 
Edukacji (ORE) o obowiązku realizacji 
zadań NPOZP.

Nie opracowano również, i w związ-
ku z tym nie przystąpiono do realizacji, 
programu zapobiegania zaburzeniom 
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odżywiania wśród młodzieży, a także nie 
opracowano programu poradnictwa i po-
mocy w stanach kryzysu psychicznego 
w jednostkach działających w systemie 
oświaty. W efekcie nie wdrożono tam ta-
kiego programu. 

NIK zwróciła uwagę , że w Ministerstwie 
koordynacją zadań wynikających z NPOZP 
zajmowała się tylko jedna osoba zatrudnio-
na na samodzielnym stanowisku do spraw 
programów rządowych w zakresie bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży w szkołach 
i placówkach oświatowych. Stwierdzone 
nieprawidłowości wskazały, iż to rozwiąza-
nie organizacyjne jest nieskuteczne, może 
również stanowić zagrożenie dla prawi-
dłowej realizacji innych programów rzą-
dowych.

Inni ministrowie (nieobjęci kontrolą 
NIK), wskazani w NPOZP, również nie 
realizowali wszystkich przypisanych im 
zadań. Większość wykazywała, w przeka-
zanych NIK informacjach16, swoje dzia-
łania statutowe, wykonywane niezależnie 
od NPOZP, a tylko wpisujące się w cele 
główne i szczegółowe tego Programu.

Zadania Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego

Przypisano mu do realizacji cztery zadania 
NPOZP, w tym trzy dotyczące promocji 
zdrowia psychicznego i zapobiegania za-
burzeniom psychicznym oraz jedno zada-
nie dotyczące rozwoju badań naukowych 

16 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit.f oraz art. 40 ust. 7 ustawy z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli.
17 Na podstawie art. 4 i 6 ust. 1 pkt 4 lit. B ustawy z 27.7.2005. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 64, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o szkolnictwie wyższym”.
18 Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 3.12.2015 (z mocą od 16.11.2015) Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej zostało przemianowane na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; prze-
kształcenie to nie było związane ze zmianą kompetencji resortu (Dz.U. z 2015 r. poz. 2056).

i systemu informacji z zakresu zdrowia 
psychicznego. Minister poinformował, 
że nie wykonał dwóch zadań, tj. nie opra-
cował programów promocji zdrowia psy-
chicznego w szkolnictwie wyższym i in-
stytucjach nauki (np. kampanii informa-
cyjnych i edukacyjnych), a więc też ich nie 
realizował. Jednocześnie zaznaczył, że nie 
ma możliwości bezpośredniego wpływu 
na treści zawarte w programach kształce-
nia, jak również nie posiada narzędzi do 
wykonania zadań polegających na opraco-
wywaniu i wdrożeniu wymienionych pro-
gramów ze względu na przyznaną uczel-
niom ustawowo autonomię we wszystkich 
obszarach działania, w tym w ustalaniu 
programów kształcenia17. Nadmienił, że 
kwestia realizacji programów kształcenia 
nie mieści się także w zadaniach uczelni 
określonych w art. 13 ustawy o szkolnic-
twie wyższym.

Zadania Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej

Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej (MRPiPS)18 powierzono 11 za dań 
NPOZP, w tym 5 dotyczących promocji 
zdrowia psychicznego i zapobiegania za-
burzeniom psychicznym i 6 polegających 
na zapewnieniu osobom z zaburzeniami 
psychicznymi wielostronnej i powszechnie 
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych 
form opieki i pomocy niezbędnych do życia 
w środowisku rodzinnym i społecznym. 
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Z otrzymanej informacji wynika, że 
wszystkie zadania, w ocenie Ministra, 
zostały zrealizowane. NIK zwróciła jed-
nak uwagę, że ich wykonanie odbywało się 
przede wszystkim na podstawie programu 

19 Podstawą prawną tego programu jest art. 23, ust. 1 pkt 7a ustawy o pomocy społecznej przyjęty i stosowany 
już od 2006 r. (a więc nieopracowany w związku z NPOZP). Program z 2006 r. ma charakter uzupełniający wo-
bec ustawowych zadań własnych samorządów gmin w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi 
i ich rodzinom. Wsparcie finansowe, w ramach tego programu, daje również możliwość wzmocnienia działal-
ności podmiotom uprawnionym, funkcjonującym w obszarze pomocy społecznej (o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej), które realizują zadania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

„Oparcie dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi” (z 2006 r.)19.

Z przysłanych materiałów wynika, że 
działania MRPiPS przyczyniły się do 
zapewnienia osobom z zaburzeniami 

Rysunek 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011–2015

Źródło: Dane MRPiPS.

Źródło: Dane MRPiPS.

Rysunek 2. Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie
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psychicznymi wielostronnej i powszechnie 
dostępnej opieki i pomocy niezbędnej do 
życia w środowisku rodzinnym i społecz-
nym. Wzrosła o 55% liczba jednostek oferu-
jących pomoc środowiskową takim osobom 
(z 517 w 2011 r. do 799 w 2015 r.) i tym 
samym wzrosła o 79% liczba osób korzy-
stających ze wsparcia w tych placówkach 
(z 18 114 osób w 2011 r. do 32 468 osób 
w 2015 r.). Liczba domów pomocy spo-
łecznej pozostaje natomiast prawie na tym 
samym poziomie, ponieważ zmniejszyła 
się tylko o 4% (z 177 domów w 2011 r. do 
170 w 2015 r.).

Wzrosła o 22% liczba osób, którym przy-
znano specjalistyczne usługi opiekuńcze 
(z 10 577 osób w 2011 r. do 12 916 osób 
w 2015 r.).

Zadania Ministra Sprawiedliwości

Przypisano mu do realizacji 18 zadań 
NPOZP. Z przesłanych do NIK materia-
łów wynika, że zadania NPOZP (których 
wykonanie nie wymagało dodatkowego 
zatrudniania personelu specjalistyczne-
go) wobec osób osadzonych były realizo-
wane w ramach działalności statutowej 
i finansowane z budżetu więziennictwa. 
Natomiast w stosunku do pracowników 

20 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie NPOZP podmiotami zobowiązanymi do realizacji Programu był 
m.in. minister właściwy do spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw administracji publicznej. Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 21.11.2011 
w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. nr 250 poz. 1502) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z 21.11. 2011 w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. nr 250 
poz. 1501), zostało podzielone na dwa resorty: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo  
Administracji i Cyfryzacji. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 20.11.2015 (Dz.U. 2015 poz. 1946), któ-
re weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 16.11. 2015 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zostało 
przekształcone w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z uwagi na powyższe gromadzone 
i przekazywane do Ministra Zdrowia dane dotyczące realizacji Programu za lata 2011–2014 dotyczyły wy-
łącznie Ministra Spraw Wewnętrznych.

21 Termin realizacji zadania według harmonogramu NPOZP – czerwiec 2011 r.

i funkcjonariuszy Służby Więziennej nie 
realizowano zadań NPOZP z powodu 
braku środków na ten cel.

Zadania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

Szefowi tego resortu (MSWiA)20 przypisa-
no do realizacji 15 zdań NPOZP. Z otrzy-
manej informacji wynika, że Ministerstwo 
wykonało tylko 8 zadań dotyczących pro-
mocji zdrowia psychicznego i zapobiegania 
zaburzeniom psychicznym, w tym jedno 
polegające na „opracowaniu programu za-
pobiegania depresji i samobójstwom w po-
pulacji pracowników i funkcjonariuszy 
służb mundurowych i ratowniczych” zo-
stało zrealizowane dopiero w 2015 r.21. 
Nadmienić jednak należy, że program 
ten jest finansowany dopiero od stycz-
nia 2016 r.

Zadania Ministra Obrony Narodowej

Przypisano mu 11 zadań NPOZP. Z na-
desłanych do NIK informacji wynika, że 
Minister nie zrealizował dwóch (dotyczą-
cych zapewnienia osobom z zaburzeniami 
psychicznymi wielostronnej i powszechnie 
dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych 
form opieki i pomocy niezbędnych do życia 
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w środowisku rodzinnym i społecznym), 
uzasadniając to niewielką liczbą szpitali 
nadzorowanych przez niego, posiadają-
cych kliniki lub oddziały psychiatryczne 
oraz wykonywaniem przez wszystkie spe-
cjalistyczne podmioty lecznicze (opieka 
psychiatryczno-psychologiczna) świad-
czeń leczniczych zakontraktowanych przez 
NFZ. Potrzeby sił zbrojnych nakładają na 
te podmioty merytoryczne obowiązki 
związane z opieką i osłoną dla żołnierzy 
weteranów, którzy odbywali służbę poza 
granicami państwa, co przekłada się na za-
wieranie kontraktów dotyczących leczenia 
szpitalnego i specjalistycznego. Natomiast 
pozostałe zadania (9) zostały zrealizowa-
ne zgodnie z harmonogramem NPOZP 
i w wypadku każdego z nich, w ocenie 
Ministra, osiągnięto założone wskaźniki 
monitorujące.

Zadania 
Narodowego Funduszu Zdrowia

Fundusz (NFZ) nie zrealizował jed-
nego spośród trzech przypisanych mu 
w NPOZP zadań, tj. nie przygotował pro-
jektu finansowania świadczeń do pilotażo-
wego programu wdrożenia modelu opieki 
psychiatrycznej w wybranych wojewódz-
twach i powiatach. Wskaźnikami moni-
torującymi miały być wyniki ekspertyz: 
organizacyjnej, ekonomicznej i zdrowotnej 

22 Zakres świadczeń – świadczenie lub grupa świadczeń wyodrębnionych w danym rodzaju świadczeń (węż-
sza kategoria niż rodzaj świadczeń), wyszczególniona dla każdego rodzaju, w rozporządzeniach Ministra 
Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych (rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.11.2013 w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – Dz.U. z 2016 poz. 357 i roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z 20.10.2014 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpi-
talnego – Dz.U. z 2014 r. poz. 1441, ze zm.). Świadczenie gwarantowane – świadczenie opieki zdrowotnej 
finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych 
w ustawie (art. 5 pkt 35 ustawy o świadczeniach zdrowotnych).

zawarte w programie. Wykonanie tego za-
dania przez NFZ powinno być poprze-
dzone przygotowaniem przez Ministra 
Zdrowia pilotażowego programu środo-
wiskowego modelu opieki psychiatrycznej, 
w wybranych województwach i powiatach, 
z zapewnieniem możliwości innowacyjnych 
rozwiązań organizacyjnych, właściwego 
finansowania oraz starannego monitoro-
wania kosztów i wyników. Nieokreślenie 
przez szefa resortu zdrowia zasad tego pro-
gramu uniemożliwiło opracowanie modelu 
finansowania świadczeń w tym zakresie 
przez NFZ.

Fundusz opracował natomiast i wdro-
żył system finansowania świadczeń zdro-
wotnych nawiązujący do specyfiki modelu 
środowiskowego. Zadanie to realizował 
przez zwiększanie poziomu finansowa-
nia różnych form opieki środowiskowej: 
dziennej i ambulatoryjnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem świadczeń udzielanych 
w ramach leczenia środowiskowego (do-
mowego)22.

Zadania samorządów województw

Te, które objęto kontrolą, także nie reali-
zowały wszystkich zadań przypisanych 
im w NPOZP (23), a część wykonywana 
była w niepełnym zakresie i nieterminowo. 

We wszystkich urzędach marszałkow-
skich w tej grupie województw powołano 
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zespoły ds. opracowania Regionalnego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
(RPOZP). W trzech wypadkach nastą-
piło to z opóźnieniem od 2 do 16 miesię-
cy w stosunku do terminu określonego 
w NPOZP (czerwiec 2011 r.).

RPOZP zostały opracowane we wszyst-
kich kontrolowanych samorządach. 
Zauważyć jednak należy, że w programach 
tych większość zadań została tak sformu-
łowana, że nie były one kierowane wyłącz-
nie do osób z zaburzeniami psychicznymi, 
ale też bezrobotnych i niepełnosprawnych. 
W efekcie urzędy nie otrzymywały infor-
macji, czy realizacja programu przyczyniła 
się do poprawy jakości życia osób z zabu-
rzeniami psychicznymi oraz zapewniła im 
dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej. 
Ponadto w RPOZP samorządy nie określiły 
wartości wskaźników monitorujących reali-
zację zadań, ponieważ nie posiadały pełnej 
wiedzy odnośnie do liczby osób wymagają-
cych wsparcia oraz ich potrzeb. Nie przepro-
wadziły również rzetelnej analizy sytuacji 
w regionie i możliwości realizacji zadań.

W jednym z urzędów objętych kontro-
lą nie opracowano, a więc i nie realizo-
wano regionalnych programów promocji 
zdrowia psychicznego oraz programów 
informacyjno-edukacyjnych sprzyjają-
cych postawom zrozumienia i akceptacji 
oraz przeciwdziałających dyskryminacji 
osób z zaburzeniami psychicznymi. Nie 
prowadzono działań informujących o do-
stępnej w województwie pomocy dla 
ofiar przemocy, katastrof i klęsk żywio-
łowych. Wśród przyczyn braku realizacji 

23 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie�praw�pacjenta�w�lecznictwie�psychiatrycznym, Warszawa,  
maj 2012 r.

zadań Marszałek województwa wskazywał 
m.in. na niewystarczające zasoby kadrowe 
urzędu oraz niezapewnienie środków finan-
sowych. Wyjaśnił również, że działania te 
rekomendowano w programie regionalnym 
do realizacji innym podmiotom na zasadzie 
dobrowolności i urząd nie miał prawnych 
możliwości ich wyegzekwowania.

Nadmienić również należy, iż wskazane 
w NPOZP dla samorządów województw 
zadanie polegające na wdrażaniu planu stop-
niowego zmniejszania i przekształcania du-
żych szpitali psychiatrycznych było istotne 
także z uwagi na nieodpowiednie warunki 
sanitarne i techniczne panujące w części 
tych placówek. Na problem ten zwróciła 
uwagę Najwyższa Izba Kontroli w 2011 r. 
przeprowadzając kontrolę „Przestrzeganie 
praw pacjenta w lecznictwie psychia-
trycznym”23. Stan techniczny i sanitarny 
obiektów budowlanych 14 skontrolowa-
nych wówczas szpitali był niezadowalający. 
We wszystkich placówkach stwierdzono 
odstępstwa od obowiązujących wymagań, 
a w siedmiu służby nadzoru budowlanego 
oraz państwowej straży pożarnej wydały 
decyzje w sprawie ich usunięcia.

Zadania samorządów powiatów

Samorządy tego szczebla objęte kontrolą 
również nie realizowały wszystkich zadań 
przypisanych im w NPOZP (26), a po-
dejmowane w tym celu w działania były 
niewystarczające.

W pięciu starostwach powiatowych 
(spośród siedmiu objętych kontrolą) po-
wołano zespoły koordynujące realizację 
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zadań NPOZP, których obowiązkiem było 
opracowanie Powiatowych Programów 
Ochrony Zdrowia Psychicznego (PPOZP) 
oraz monitorowanie i koordynowanie ich 
wykonania. Jednak w uchwałach powołu-
jących te zespoły nie określono trybu ich 
pracy, co miało wpływ na jej rzetelność, 
a w efekcie przełożyło się na jakość i sto-
pień realizacji tych zadań.

Wszystkie powiatowe programy zostały 
opracowane z opóźnieniem (od czterech 
do 38 miesięcy) w stosunku do terminu 
określonego w NPOZP (czerwiec 2011 r.).

PPOZP nie uwzględniały większości 
zadań przewidzianych w NPOZP, a niektó-
re z zaplanowanych zostały zrealizowane 
inaczej niż przewidywał to harmonogram 
NPOZP lub nie wykonano ich w ogóle. 
Ponadto w programach tych ujmowano 
działania podejmowane już wcześniej na 
terenie powiatu przez różne jednostki 
funkcjonujące w strukturach samorządu 
lub przez niego finansowane (jako zada-
nia statutowe z zakresu psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej). Zadania te nie były 
bezpośrednio ukierunkowane na reali-
zowanie celów ustalonych w NPOZP. 
W PPOZP jako wskaźniki monitorujące 
dla przewidzianych w nich zadań poda-
wano jedynie ustalone w NPOZP rodzaje 
wskaźników, bez określenia ich wartości 
docelowych, co nie pozwoliło na ocenę 
skuteczności podjętych działań. W efek-
cie, w latach 2011–2015, nie rozwiązano 
w powiatach ważnych problemów doty-
czących ochrony zdrowia psychicznego 
wskazanych w NPOZP.

24 Zał. nr 1, Harmonogram realizacji NPOZP, tab. nr III do rozporządzenia Rady Ministrów z 28.12. 2010 w spra-
wie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Zadania gmin

Samorządy gminne również nie realizo-
wały zadań ujętych w NPOZP. W żadnej, 
spośród sześciu objętych kontrolą JST, nie 
powołano zespołu koordynującego reali-
zację NPOZP, jak również nie opracowa-
no lokalnego programu ochrony zdrowia 
psychicznego, mimo iż do podjęcia tych 
działań zobowiązywał je harmonogram 
NPOZP. Przyczyną były głównie problemy 
finansowe oraz ich brak zainteresowania 
problemami i potrzebami ujętymi w tym 
Programie. NIK ustaliła również, że nie 
prowadzono analiz i ocen potrzeb zdro-
wotnych, dotyczących zdrowia psychicz-
nego mieszkańców, które umożliwiłyby 
opracowanie gminnego programu ochro-
ny zdrowia psychicznego. Gminy reali-
zowały wprawdzie zadania własne zwią-
zane z psychiatryczną opieką zdrowotną 
– w ramach bieżącej działalności i w miarę 
możliwości finansowych i organizacyjnych 
– ale nie były one ukierunkowane na re-
alizowanie celów ustalonych w NPOZP. 
Działaniom tym nie przypisano również 
żadnych wskaźników monitorujących 
oraz pozwalających na ocenę skuteczności.

Planowanie i wykorzystanie 
środków finansowych
Zalecane nakłady na realizację NPOZP 
w latach 2011–201524 ustalono w kwo-
cie ogółem 1 271,25 mln zł, w tym z bu-
dżetu państwa i JST – miały wynieść 
611,25 mln zł, a z NFZ (na finansowa-
nie świadczeń zdrowotnych udzielanych 
w CZP) 660 mln zł.
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Coroczne sprawozdania realizatorów 
tych zadań były nierzetelne i uniemożli-
wiały właściwe przyporządkowanie po-
niesionych wydatków do postulowanych 
nakładów. Dotyczy to wszystkich wyko-
nawców NPOZP. Większość JST w ogóle 
nie podawała takich danych, sygnalizując 
brak środków w budżetach na ten cel.

Minister Zdrowia, który pełnił wiodą-
cą rolę w realizacji Programu, nie zapew-
nił w projektach kolejnych ustaw budże-
towych środków na realizację NPOZP, 
mimo że stosownie do § 1 pkt 3 wydanego 
przez siebie rozporządzenia z 21 sierpnia 
2009 r. w sprawie priorytetów zdrowot-
nych25, uznał za priorytet zdrowotny zapo-
bieganie, leczenie i rehabilitację zaburzeń 
psychicznych. Nakłady Ministra Zdrowia 
na NPOZP w latach 2011–2015 wyniosły 
114 tys. zł, przy planowanym 1 mln zł.

Zalecane nakłady finansowe dla Ministra 
Edukacji Narodowej na promocję i profi-
laktykę, realizowaną w latach 2011–2015 
w ramach NPOZP, określone zostały ogó-
łem na kwotę 1,5 mln zł. Jednak, jak wyni-
ka z ustaleń kontroli, w latach 2011–2015, 
Minister nie wydał żadnych środków na 
ten cel, a w ramach części 30. Oświata 
i wychowanie, którą dysponował, w ogóle 
nie planowano takich wydatków. Nie wy-
odrębniono również pozycji dla NPOZP 
w budżecie zadaniowym części 30. bu-
dżetu państwa.

Z przesłanej z NFZ do NIK informacji26 
wynika, że w latach 2011–2015 nakłady 

25 Dz.U. z 2009 r. nr 137 poz. 1126.
26 Por. przypis 16.
27 Świadczenie zdrowotne – działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie 

zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących 
zasady ich udzielania (art. 5 pkt 40 ustawy o świadczeniach zdrowotnych).

finansowe NFZ na środowiskowe formy 
opieki psychiatrycznej (ambulatoryjne) 
wzrosły o 28,5% (z 360 361 tys. zł do 
462 984 tys. zł.).

Natomiast nakłady na finansowanie 
świadczeń w zakresie: leczenie środowi-
skowe (domowe) wzrosły w tym okresie 
o 126,5% (z 13 673 tys. zł do 30 982 tys. zł.). 

W latach 2011–2015 wzrosły również 
nakłady na świadczenia zdrowotne27 z za-
kresu opieki psychiatrycznej i leczenia uza-
leżnień – o 18,6% (z 2 023 817 tys. zł do 
2 400 848 tys. zł), a na przedmiotowe 
świadczenia per capita wzrosły o 18,1% 
(z 52,84 zł do 63,39 zł).

Pięć samorządów województw (spośród 
sześciu objętych kontrolą) planowało środ-
ki na realizację NPOZP, ale w sprawoz-
daniach z wykonania NPOZP przedkła-
danych ministrowi zdrowia nie zawsze 
były one wyodrębniane. Jednocześnie 
w sprawozdaniach podawano również 
kwoty wydatkowane przez realizatorów 
poszczególnych zadań (np. wojewódzkie 
urzędy pracy, czy regionalne ośrodki poli-
tyki społecznej) na zadania inne niż ujęte 
w NPOZP i niedotyczące wyłącznie osób 
z zaburzeniami psychicznymi. Skutkowało 
to zawyżaniem kwot ogółem wykazywa-
nych w sprawozdaniach przekazywanych 
ministrowi zdrowia o te przeznaczane na 
zadania niezwiązane z realizacją Programu. 
Sprawozdania były więc nierzetelne, gdyż 
przedstawiały nieprawdziwy obraz wydat-
ków poniesionych na realizację NPOZP.
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Żadne starostwo powiatowe objęte kon-
trolą nie planowało i nie wydało środków 
na realizację zadań ujętych w NPOZP. 
Niezaplanowanie ich wynikało z priory-
tetowego traktowania innych potrzeb. 
W konsekwencji nie realizowano zadań 
NPOZP, a także nie uwzględniano więk-
szości z nich w PPOZP. 

W latach 2011–2015 również gminy 
(objęte kontrolą) nie planowały i nie wy-
datkowały środków na realizację zadań 
NPOZP.

Monitorowanie osiąganych 
rezultatów NPOZP
Stwierdzono liczne nieprawidłowości 
w monitorowaniu osiąganych rezultatów 
NPOZP, koordynacji oraz sprawozdaniach 
o realizacji działań. Minister Zdrowia nie 
zapewnił właściwego funkcjonowania 

28 Dz. Urz. MZ z 2013 r. poz. 41. 
29 Powołanego na podstawie art. 4a ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego 
będącej jego organem koordynacyjno-
-doradczym.

Członkowie Rady do spraw Zdrowia 
Psychicznego zostali powołani 1 grudnia 
2011 r., a statut Rady Minister Zdrowia 
nadał dopiero zarządzeniem z 17 paź-
dziernika 2013 r.28, to jest po upływie 
blisko dwóch lat. Zadaniem Rady, jako 
działającego przy Ministrze organu koor-
dynacyjno-doradczego w sprawach z za-
kresu ochrony zdrowia psychicznego29, 
było w szczególności: monitorowanie 
wykonania zadań NPOZP; opiniowanie 
projektów informacji; występowanie do 
ministrów właściwych do spraw: kultury 
fizycznej; nauki, oświaty i wychowania; 
pracy; spraw wewnętrznych; szkolnictwa 
wyższego; zabezpieczenia społecznego 
oraz Ministra Sprawiedliwości i Ministra 

Źródło: Dane NFZ.

Rysunek 4. Wartość umów z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień  
w latach 2011–2015 (w tys. zł)
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Obrony Narodowej w sprawach założeń 
i projektów programów działań z zakresu 
ochrony zdrowia psychicznego; inicjo-
wanie działalności badawczo-wdroże-
niowej w sprawach, o których mowa 
w art. 2 ust. 130 ustawy o ochronie zdro-
wia psychicznego; opiniowanie projek-
tów przepisów prawnych dotyczących 
ochrony zdrowia psychicznego. Rada nie 
wykonywała jednak większości przy-
pisanych jej zadań, a pozostałe reali-
zowała nierzetelnie. Przez blisko dwa 
lata nie odbyło się żadne posiedzenie 
tego gremium, mimo że w zarządze-
niu z 17 października 2013 r. ustalono 
m.in., iż Rada obraduje na posiedzeniach, 
które odbywają się nie rzadziej niż raz na 
pół roku (pierwsze posiedzenie miało 
miejsce 3 października 2013 r., a drugie 
dopiero 9 grudnia 2014 r., po upływie 
14 miesięcy od pierwszego, a kolejne 
posiedzenia odbyły się 26 maja i 28 paź-
dziernika 2015 r.). 

Minister Zdrowia przekazywał Radzie 
Ministrów nierzetelne informacje o re-
alizacji działań wynikających z NPOZP 
w latach 2012–2014, gdyż nie informował 
o niewykonaniu pilotażowego programu 
wdrożenia środowiskowego modelu opie-
ki psychiatrycznej. Przekazywano nato-
miast dane o wartości umów zawartych na 

30 W zakresie: 1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym; 2) zapewnienia 
osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych 
form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; 3) kształtowania wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, 
życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

31 Za rok 2011 informację przekazano – w lipcu 2013 r., za 2012 r. – w marcu 2014 r., a za rok 2014 – w grudniu 
2015 r. Natomiast Minister Zdrowia był zobowiązany do przedkładania Radzie Ministrów informacji o reali-
zacji działań wynikających z NPOZP w roku poprzednim, w terminie do 30 września każdego roku, a Rada 
Ministrów do złożenia informacji Sejmowi w terminie do 31 października (na podstawie art. 2 ust. 7 i 8 usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego).

świadczenia opieki psychiatrycznej i lecze-
nie uzależnień sfinansowanych przez NFZ, 
co nie było przewidziane w Programie. 
Ponadto informacje o realizacji innych 
zadań NPOZP, w latach 2012–2014, nie 
odnosiły się do wartości wskaźników mo-
nitorujących, co uniemożliwiało ich rze-
telną ocenę.

Ponadto, Minister przekazywał Radzie 
Ministrów informacje o  wykonaniu 
NPOZP w większości wypadków ze znacz-
nym opóźnieniem (od 2 do 9 miesięcy)31; 
nie dokonał także oceny skuteczności re-
alizacji NPOZP w latach 2011–2015, po-
nieważ nie wdrożył stosownego programu 
badawczego, w wyniku którego sporządzo-
no by raport oceniający poprawę wskaźni-
ków zdrowotnych (było to jedno z zadań 
przypisanych Ministrowi w harmonogra-
mie NPOZP); nie przygotował również, 
do końca 2015 r., nowej edycji NPOZP 
na lata 2016–2020, pomimo powołania 
15 października 2015 r. Zespołu do spraw 
opracowania jego projektu. 

Do czasu zakończenia kontroli NIK 
(wrzesień 2016 r.) Program nie został usta-
nowiony, mimo iż pierwszy rok, w którym 
miał być realizowany, dobiegał końca.

Nadmienić należy, że dopiero w kwiet-
niu 2016 r. Minister Zdrowia powołał 
Zespół ds. wdrożenia pilotażu programu 
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psychiatrii środowiskowej w ramach 
NPOZP, przy czym jeszcze w sierpniu 
2016 r. nie posiadał informacji o prze-
widywanej liczbie ośrodków i populacji 
objętej nim, rozmieszczeniu CZP i sko-
relowaniu ich liczby z mapami potrzeb 
zdrowotnych oraz możliwością finanso-
wania ze środków UE.

Minister Edukacji Narodowej, w spra-
wozdaniach z realizacji NPOZP przeka-
zywanych Ministrowi Zdrowia, również 
opisywał działania niewynikające z re-
alizacji przypisanych mu zadań w tym 
Programie. W sprawozdaniach informo-
wał o działaniach dotyczących ochrony 
zdrowia, podejmowanych w ramach obo-
wiązków szkół i placówek oświatowych 
na podstawie ustawy o systemie oświaty 
oraz w ramach innych programów uchwa-
lonych przez Radę Ministrów i funkcjonu-
jących w tych samych latach co NPOZP 
lub w ramach projektów realizowanych 
przez ORE; terminowo złożył tylko jedno 
roczne sprawozdanie z realizacji NPOZP, 
w pozostałych czterech wypadkach nie 
dotrzymał obowiązującego terminu.

Samorządy województw faktycznie nie 
podejmowały działań z zakresu monitoro-
wania i koordynacji, wymaganych przez 
programy regionalne. 

W niewystarczającym stopniu monitoro-
wano RPOZP, gdyż zarządy województw 
nie miały bieżącej wiedzy, które powiaty 
i gminy z terenu województwa przystąpiły 
do realizacji zadań określonych w NPOZP 
oraz w jakim stopniu zadania te zostały 
wykonane.

Ponadto w sprawozdaniach przesyłanych 
Ministrowi Zdrowia, odnośnie do reali-
zacji NPOZP, informowano o działaniach 
nieodnoszących się bezpośrednio do osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz zada-
niach, których nie realizowano. W doku-
mentach tych nie było odwołania do stanu 
wyjściowego i do wskaźników monitorują-
cych (lub odnoszono się do nich w sposób 
bardzo ogólnikowy). Stwierdzono w toku 
kontroli również wypadki, że informacje 
przekazywane w kolejnych latach były 
względem siebie sprzeczne.

W żadnym z powiatowych POZP (spo-
śród 5 badanych) nie wskazano mierników 
służących do oceny realizowanych zadań, 
które pozwoliłyby zbadać skuteczność 
podjętych działań. W czterech powiatach 
(spośród siedmiu objętych kontrolą) nie 
monitorowano realizacji PPOZP, w tym 
w dwóch – z powodu nieopracowania 
PPOZP, a w dwóch z uwagi na ustalenie 
w PPOZP mierników, które uniemożli-
wiały sprawdzanie efektów wykonanych 
zadań na rzecz poprawy zdrowia psychicz-
nego mieszkańców powiatu. Sprawozdania 
powiatów z realizacji zadań NPOZP, prze-
syłane Ministrowi Zdrowia, sporządzane 
były na podstawie informacji jednostek 
uczestniczących w tym programie, bez 
ich merytorycznej analizy. W związku 
z tym samorządy przekazywały nierze-
telne informacje na temat realizowanych 
zadań ujętych w NPOZP (np. wykazywano 
w nich takie, które nie zostały zrealizowa-
ne, a także wymieniano zadania, których 
wykonanie nie wynikało z NPOZP).

Dwie gminy (spośród sześciu objętych 
kontrolą) nie składały rocznych spra-
wozdań Ministrowi Zdrowia z realizacji 
NPOZP ponieważ uznały, że obowiązek 
ten dotyczył tylko podmiotów realizują-
cych Program, a cztery gminy, w sprawoz-
daniach z poszczególnych lat, informowały 
o nierealizowaniu zadań NPOZP.
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Wnioski z kontroli
Sposób organizacji opieki psychiatrycznej 
w naszym kraju, obok niskiego poziomu 
finansowania, stanowi główną barierę ogra-
niczającą dostęp do świadczeń pacjentom 
z zaburzeniami psychicznymi. 

W minionych latach dominował model 
azylowy (izolacyjny) postępowania z cho-
rymi psychicznie. Współczesna nauka pro-
ponuje środowiskowy model psychiatrii, 
który jest optymalnym rozwiązaniem dla 
pacjentów i ich rodzin. 

Przebudowę systemu miała zapew-
nić sprawna realizacja NPOZP w latach 
2011–2015. Jednak niezrealizowanie więk-
szości celów i zadań Programu uniemożli-
wiło upowszechnienie modelu środowi-
skowego. 

W ocenie NIK, główną przyczyną nie-
wykonania NPOZP było niezaplanowa-
nie środków przez realizatorów zadań. 
Kluczowe znaczenie ma zatem zapew-
nienie źródeł finansowania zadań zapla-
nowanych w nowej edycji Programu na lata 
2016–2020, gdyż w przeciwnym wypadku 
powtórzy się sytuacja z lat 2011–2015 i za-
łożone cele nie zostaną osiągnięte.

Ponadto NIK uznała za wskazane pod-
jęcie przez Ministra Zdrowia następują-
cych działań:
• przygotowanie analizy wykonania 
NPOZP w celu identyfikacji wszystkich 
problemów, które wystąpiły w latach 
2011–2015 i na podstawie uzyskanych 
wyników podjęcie działań w celu spraw-
nej realizacji nowej edycji NPOZP;
• przeprowadzenie programów pilotażo-
wych w celu przetestowania nowych roz-
wiązań i opracowania regulacji prawnych 
służących sprawnemu funkcjonowaniu 
i finansowaniu środowiskowego modelu 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej;
• przygotowanie kadr dla planowanych 
CZP;
• zapewnienie skutecznej koordynacji, 
monitorowania i oceny realizacji zadań 
NPOZP w nowej edycji, między innymi 
przez określenie wartości docelowych 
wskaźników monitorujących.

MARIA M. GOSTYŃSKA
Departament Zdrowia NIK

Słowa kluczowe: zdrowie psychiczne, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, 
zaburzenia psychiczne, model psychiatrii, pomoc specjalistyczna 

Key words: mental health, National Programme for Psychiatric Protection, mental disorders, 
psychiatry model, specialist help
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Funkcjonowanie Państwowej Straży 
Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej

Ochrona środowiska na Dolnym Śląsku

Państwowa Straż Łowiecka (PSŁ) i Państwowa Straż Rybacka (PSR) to formacje funk-
cjonujące w systemie podmiotów administracyjnych, wykonujących zadania związane 
z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, podlegające wojewodzie. Waga powie-
rzonych im spraw dotyczących ochrony przyrody oraz zakres przyznanych uprawnień, 
dających możliwość ingerowania w prawa i wolności obywatelskie były powodem zain-
teresowania Najwyższej Izby Kontroli. Izba ustaliła, że straże nie realizowały swoich 
obowiązków rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wprowadzenie
Kluczowymi aktami prawnymi, regulu-
jącymi funkcjonowanie PSŁ i PSR jest 
ustawa z 13 października 1995 r. Prawo 
łowieckie1, ustawa z 18 kwietnia 1985 r. 
o rybactwie2 oraz ustawa z 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody3. Ustawy te 
określają zarówno zasady prowadzenia 
gospodarki łowieckiej, rybackiej, czy też 
kwestie ochrony przyrody, jak i wprowa-
dzają podział odpowiedzialności organów 
państwowych i samorządowych w powyż-
szych kwestiach. Straże te funkcjonują 

1 Dz.U. z 2015 r. poz. 2168, ze zm.; obecnie Dz.U. z 2017 r. poz. 1295.
2 Dz.U. z 2015 r. poz. 652.
3 Dz.U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.
4 W skali kraju PSŁ i PSR funkcjonują w strukturach organów administracji rządowej – odpowiednio – od 20 i 31 lat.
5 Dalej PSŁ-W.
6 Dalej PSR-W.

zatem w dość złożonym otoczeniu praw-
nym, w którym nakładają się kompetencje 
różnych organów administracji rządowej 
i samorządowej oraz interesy grup spo-
łecznych i prywatnych.

Na Dolnym Śląsku PSŁ i PSR funkcjo-
nują – odpowiednio – od pięciu i 17 lat4. 
W województwie dolnośląskim PSŁ5 dzia-
ła w strukturze Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (DUW) a kieruje nią 
Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Łowieckiej we Wrocławiu. PSR6 na-
tomiast została utworzona przez Wojewodę 
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Dolnośląskiego jako wyodrębniona pań-
stwowa jednostka budżetowa o nazwie 
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 
Rybackiej we Wrocławiu. Na jej czele stoi 
komendant wojewódzki, podległy bezpo-
średnio wojewodzie. 

Obowiązkiem straży łowieckiej i ry-
backiej jest ochrona zwierzyny, chowu, 
hodowli i połowu ryb oraz zwalczanie 
przestępstw i wykroczeń z tym zwią-
zanych. Wykonywane przez nie zadania 
należy zatem uznać za społecznie uży-
teczne i ważne z punktu widzenia ochro-
ny istotnych dóbr publicznych. Ponadto, 
z uwagi na prawo do używania środków 
przymusu bezpośredniego oraz broni pal-
nej, PSŁ i PSR mają możliwość głębokiej 
ingerencji w prawa i wolności obywatel-
skie. W związku z powyższym, działal-
ność straży powinna spełniać najwyższe 
wymogi praworządności, a formacje znaj-
dować się pod ścisłą kontrolą zewnętrz-
ną i wewnętrzną. Jakkolwiek zakres ich 
działania jest relatywnie szeroki i spo-
łecznie użyteczny, w zasadzie nie po-
siadamy dostatecznej wiedzy na temat 
realizacji przypisanych im obowiązków, 
funkcjonowania oraz wyników działania. 
Nie bez znaczenia jest kształt organi-
zacyjny i prawny tych służb, w tym re-
latywnie niskie zatrudnienie oraz słabe 
wyposażenie w sprzęt.

Uwzględniając powyższe uwarunko-
wania, Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadziła z własnej inicjatywy kontrolę 
pn. „Realizacja zadań Państwowej Straży 

7 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji�o�wynikach�kontroli�realizacji�zadań�Państwowej�Straży�
Łowieckiej�i�Państwowej�Straży�Rybackiej�w�województwie�dolnośląskim,�nr ewid. 166/2016/P16097/LWR, 
Delegatura NIK we Wrocławiu, grudzień 2016 r. 

Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej 
w województwie dolnośląskim”7. 

Przeprowadzanie kontroli 
przez PSŁ-W i PSR-W
Prowadzona przez straże działalność kon-
trolna miała jedynie charakter doraźny 
i interwencyjny. Obie formacje nie reali-
zowały czynności kontrolnych na pod-
stawie rzetelnego rozpoznania i analizy 
zagrożeń oraz precyzyjnej identyfikacji 
podmiotów kwalifikujących się do kontro-
li. Zabrakło planów przewidujących pod-
jęcie systemowych przedsięwzięć o cha-
rakterze prewencyjnym. Nie wpływało 
to pozytywnie na zapewnienie popraw-
ności realizowanych zadań kontrolnych 
i w rezultacie prowadziło do ograniczenia 
zakresu działalności. 

Co istotne, PSŁ-W w ogóle nie korzy-
stała z prawa do realizacji kontroli pod-
miotów prowadzących sprzedaż usług, 
obejmujących polowania prowadzo-
ne przez cudzoziemców na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, co tłumaczono 
brakiem sygnałów w sprawie występowa-
nia nieprawidłowości oraz nieprecyzyjnym 
przepisem art. 39 ust. 2 pkt 9b ustawy 
– Prawo łowieckie, który nie wskazywał 
zakresu kontroli. W efekcie wyniki dzia-
łania PSŁ-W w zwalczaniu kłusownictwa 
oraz ujawnianiu przestępstw i wykroczeń, 
w porównaniu z rezultatami osiąganymi 
przez straże innych województw, były 
relatywnie słabe (przy 5-osobowej obsa-
dzie). Strażnicy PSŁ-W przejmowali lub 
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odbierali za pokwitowaniem przedmioty 
pochodzące z przestępstw, których łącznie 
było 68 (dla porównania PSŁ w wojewódz-
twie świętokrzyskim odebrała 579 takich 
przedmiotów przy 5-osobowej obsadzie, 
a w województwie lubelskim – 465 przy 
4-osobowej). Nie lepiej było w wypadku 
przestępstw, których PSŁ-W ujawniła 38 
(w województwie wielkopolskim ujaw-
niono 238 przestępstw przy 10-osobowej 
obsadzie, a w województwie świętokrzy-
skim 105 przy 5-osobowej), wykroczeń, 
których było 169 (w województwie ku-
jawsko-pomorskim ujawniono 306 przy 
5-osobowej obsadzie, a w województwie 
pomorskim 210 przy 6-osobowej).

Zauważyć przy tym należy, że stan za-
trudnienia nie decydował ostatecznie 
o skali ujawniania przestępstw i wykro-
czeń. Wpływ na to miał również poziom 
zintensyfikowania i monitorowania współ-
pracy z innymi formacjami (Policja, Straż 
Leśna, Polski Związek Łowiecki i PSR), na 
co zwracała uwagę część komendantów 
PSŁ z innych województw. 

PSR-W nie dysponowała danymi o licz-
bie podmiotów (osób) kwalifikujących się 
do kontroli na podstawie art. 23 pkt 18 
i 29 ustawy o rybactwie oraz nie posiadała 
wewnętrznych regulacji określających za-
sady jej przeprowadzania, co ograniczało 
skuteczność i zakres realizacji powierzo-
nych zadań ustawowych. Orientowała się 
jedynie jaka jest aktualna liczba obrębów 
ochronnych i hodowlanych. W porównaniu 

8 Kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów 
stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu.

9 Kontrola ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzonych do obrotu 
oraz przedmiotów służących do ich połowu.

z wynikami pracy straży funkcjonujących 
w innych województwach, efekty dzia-
łania PSR-W w województwie dolnoślą-
skim służące zwalczaniu kłusownictwa 
oraz ujawnianiu przestępstw i wykroczeń 
były wyższe od średniej ogólnokrajowej, 
z wyjątkiem liczby skonfiskowanego sprzę-
tu. W latach 2013–2016 (I kwartał) straż-
nicy PSR-W, realizując zadania z zakresu 
zwalczania obrotu nielegalnie pozyska-
nymi rybami, rakami, minogami i innymi 
organizmami żyjącymi w wodzie, ujawnili 
6136 sprawców wykroczeń przy średniej 
ogólnokrajowej na poziomie 3207, a także 
wykryli 176 sprawców przestępstw przy 
średniej ogólnokrajowej – 154. Ponadto 
skonfiskowali łącznie 265 sztuk sprzętu 
służącego do amatorskiego połowu ryb, 
przy średniej ogólnokrajowej wynoszą-
cej 1475 sztuk. W wyniku prowadzonych 
działań nałożyli 4694 osobom grzywny 
w drodze mandatu karnego za wykrocze-
nia, opiewające łącznie na 581,7 tys. zł. 
W związku z ujawnionymi przez PSR-W 
wykroczeniami i przestępstwami, skie-
rowano 782 wnioski o ukaranie do sądów 
rejonowych. W stosunku do 493 osób za-
stosowano upomnienia w formie poucze-
nia ustnego.

 W ustaleniach kontroli zwrócono uwagę, 
iż dla poszczególnych rodzajów wykroczeń, 
do nakładania których uprawnione były 
PSŁ i PSR, nie został ustalony taryfikator 
mandatów (przedział kwotowy). W re-
zultacie prowadziło to do uznaniowego 
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określania wymiaru kary i nakładania, 
przez straże poszczególnych województw, 
mandatów w zróżnicowanej wysokości 
za podobne czyny. Przykładowo, w wo-
jewództwie dolnośląskim PSR-W nałoży-
ła 4 694 mandaty na kwotę 581,7 tys. zł 
(średnia wysokość to 124 zł), natomiast 
w województwie wielkopolskim PSR nało-
żyła 2 476 mandatów na kwotę 592,8 tys. zł 
(średnia wysokość to 239 zł).

Zatrudnienie w strażach
W PSŁ-W zatrudnionych było10 jedynie 
pięć osób w wymiarze 4,5 etatu, w tym 
Komendant Wojewódzki PSŁ-W, trzech 
strażników (w tym jeden na 1/2 etatu) 
oraz jeden pracownik na stanowisku kan-
celaryjno-biurowym11. Przy takim zatrud-
nieniu oraz powierzchni 380 obwodów 
łowieckich, obejmującej 1613 tys. ha (8,1% 
z ogólnej powierzchni 20 011 tys. ha ob-
wodów łowieckich12, objętych działaniem 
PSŁ), nie było możliwe wypełnianie pra-
widłowo zadań nałożonych ustawą Prawo 
łowieckie. 

Lepiej wyglądała sytuacja w PSR-W, 
gdzie zatrudnionych było13 25 osób (w łącz-
nym wymiarze 22,6 etatu), w tym 18 na 
stanowiskach terenowych w poszcze-
gólnych posterunkach PSR-W (łącznie 
18 etatów) i siedem osób na stanowiskach 

10 Według stanu na 31.5.2016.
11 PSŁ-W nie dysponowała placówkami terenowymi.
12 Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż 

trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa. Obwody łowieckie 
dzielą się na leśne i polne. Obwód leśny to obszar, w którym grunty leśne stanowią co najmniej 40% ogólnej 
powierzchni. Obwód polny to obszar, w którym grunty leśne stanowią mniej niż 40% ogólnej powierzchni.

13 Według stanu na 31.5.2016.
14 10 tys. ha stawów hodowlanych (łącznie z największym kompleksem Stawów Milickich), 4,5 tys. ha zbior-

ników zaporowych, 2 tys. ha drobnych zbiorników wodnych (żwirownie, glinianki), 6 tys. ha wód górskich 
oraz 7,5 tys. ha rzek nizinnych i jezior. 

obsługi (łącznie 4,6 etatu), w tym komen-
dant wojewódzki PSR-W i jego zastęp-
ca. Terenowymi jednostkami Komendy 
Wojewódzkiej PSR-W były cztery poste-
runki – we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej 
Górze i Miliczu, przy czym w ramach po-
sterunku w Jeleniej Górze funkcjonowały 
dwa biura zamiejscowe w Doboszowicach 
i Wałbrzychu. Obszar wód podległych 
PSR-W wynosił łącznie ok. 30 tys. ha14 
(4,8% z ogólnej powierzchni 619,3 tys. 
ha obwodów wód, objętych działaniem 
PSR w Polsce), z czego posterunek we 
Wrocławiu kontrolował obszar ok. 8 tys. 
ha, w Legnicy – ok. 4,5 tys. ha, w Jeleniej 
Górze – ok. 8,5 tys. ha i posterunek 
w Miliczu – ok. 9 tys. ha.

Ponadto ustalenia kontroli potwierdziły, 
że stan zatrudnienia strażników PSR-W, 
wynikający z rotacji kadr, nie umożliwiał 
realizacji bieżącej kontroli powierzch-
niowych wód śródlądowych, w pełnych 
– dwuosobowych – składach patroli, co 
w rezultacie mogło ograniczać skuteczność 
i efektywność działania służby oraz po-
wodować zwiększenie ryzyka powstania 
zarzutów niedopełnienia obowiązków lub 
przekroczenia uprawnień przez strażnika. 
Przykładowo, na posterunku w Legnicy 
od lipca 2015 r. do maja 2016 r. zatrud-
niony był tylko jeden strażnik.
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Przygotowanie do służby w strażach
Pracownicy zatrudnieni w PSŁ-W i PSR-W 
posiadali kwalifikacje oraz złożyli oświad-
czenia, że spełniają warunki wymagane na 
zajmowanych stanowiskach. W wypadku 
PSŁ-W służby Wojewody Dolnośląskiego 
nie skorzystały jednak z należnego prawa 
do weryfikacji ich oświadczeń. Pracodawcy 
nie dawało to tym samym pełnej rękojmi 
spełniania przez strażników, określonych 
przepisami prawa warunków, szczegól-
nie w kontekście posiadanych przez nich 
uprawnień do noszenia i używania broni 
palnej oraz środków przymusu bezpo-
średniego.

Dla strażników PSŁ-W i PSR-W były 
organizowane cyklicznie szkolenia me-
rytoryczne związane z pełnioną funkcją, 
w tym z zakresu zasad posługiwania się bro-
nią oraz strzeleckie. W wypadku PSR-W 
udział w nich nie był każdorazowo rzetel-
nie dokumentowany. Strażnicy PSR-W nie 
posiadali potwierdzenia ukończenia z wy-
nikiem pozytywnym przeszkolenia z za-
kresu posługiwania się środkami przymusu 
bezpośredniego. Zgodnie z § 7 pkt 2 roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 4 czerwca 2014 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad i warunków posiadania, 
przechowywania i ewidencjonowania przez 
Państwową Straż Rybacką broni palnej, sy-
gnałowej, amunicji oraz środków przymusu 
bezpośredniego15 (dalej: rozporządzenie 
w sprawie broni palnej w PSR) strażnik 
tej formacji może posiadać środki przy-
musu bezpośredniego pod warunkiem 
ukończenia z wynikiem pozytywnym 

15 Dz.U. poz. 756.

przeszkolenia, co jednoznacznie obliguje 
ich do uzyskania stosownego poświadcze-
nia posiadanych umiejętności. Na taki stan 
rzeczy miały również wpływ nieprecyzyjne 
przepisy przywołanego rozporządzenia, 
które nie określają niezbędnych szczegó-
łów związanych z tym wymogiem, w tym 
przede wszystkim dotyczących zakresu, 
formy i częstotliwości szkolenia, jak też 
sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności 
strażników, jednostki właściwej do pro-
wadzenia szkolenia i weryfikacji nabytej 
wiedzy oraz umiejętności w tym zakre-
sie, a także formy potwierdzenia wyniku 
uzyskanego z przeszkolenia. 

Ponadto, w ćwiczeniu strzeleckim prze-
prowadzonym dla strażników PSR-W 
w czerwcu 2016 r., mimo że jego charak-
ter uzasadniał potrzebę każdorazowego 
dokumentowania osiągniętych wyników 
przez strażników w celu oceny posiada-
nych umiejętności, nie określono kryteriów 
zaliczenia strzelania oraz nie odnotowano 
wyników uzyskanych przez poszczegól-
nych strażników oraz ich oceny na listach 
wyników strzelania.

Nie opracowano wewnętrznych regula-
cji (procedur) co do sposobu wykonywa-
nia uprawnień przez strażników PSŁ-W,  
wynikających z art. 39 ust. 2 pkt 1 i 3-6 
ustawy – Prawo łowieckie oraz przez straż-
ników PSR-W, o czym stanowi art. 23 
pkt 4 ustawy o rybactwie, a dotyczących 
w szczególności: przeszukiwania osób, po-
mieszczeń i innych miejsc w wypadkach 
uzasadnionego podejrzenia popełnienia 
przestępstwa lub wykroczenia; odbierania 
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za pokwitowaniem przedmiotów pocho-
dzących z przestępstwa bądź wykrocze-
nia oraz narzędzi i środków służących do 
ich popełnienia oraz zabezpieczenia; le-
gitymowania osób podejrzanych w celu 
ustalenia ich tożsamości; odebrania za 
pokwitowaniem ryb i przedmiotów słu-
żących do ich połowu; kontroli środków 
transportowych w celu sprawdzenia za-
wartości ich ładunku. 

Jakkolwiek przepisy ustawy – Prawo 
łowieckie oraz ustawy o rybactwie nie 
przewidują konieczności opracowania 
wewnętrznych regulacji, to ich stworze-
nie mogłoby stanowić dobrą praktykę. 
Zarówno PSŁ, jak i PSR wykonują zada-
nia w zakresie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, a ich ustawowym obowiąz-
kiem jest ochrona dóbr publicznych i utrzy-
manie ogólnie pożądanych stanów, dzięki 
upoważnieniom do sprawowania kontroli 
przestrzegania materialnoprawnych zaka-
zów i nakazów określonego zachowania 
przez jednostki i instytucje. Posiadanie 
uprawnień do dość szerokiej ingerencji 
w prawa i wolności jednostki uzasadnia 
potrzebę ściślejszej kontroli wewnętrznej 
w PSŁ i PSR. Ponadto opracowanie regu-
lacji wewnętrznych w zakresie przeprowa-
dzenia i dokumentowania ww. czynności 
ułatwiłoby kontrolę i nadzór nad działal-
nością straży.

Wyposażenie strażników
Strażnicy PSŁ-W i PSR-W zostali wypo-
sażeni w umundurowanie, które było nie-
kompletne, niejednorodne i niezgodne ze 

16 Dz.U. nr 115, poz. 966.

wzorami określonymi dla poszczególnych 
straży w przepisach prawa, co tłumaczono 
w szczególności brakiem zainteresowania 
firm realizacją zamówienia ze względu na 
niewielką liczebność formacji. 

Zarówno umundurowanie, jak i oznaki 
dla strażników PSŁ-W nie odpowiadały 
wzorom określonym w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z 17 czerwca 2005 r. 
w sprawie szczegółowych wymogów kwa-
lifikacji zawodowych, wzorów legityma-
cji, umundurowania, oznak i odznak służ-
bowych strażników Państwowej Straży 
Łowieckiej oraz szczegółowych kwalifi-
kacji zawodowych, wzorów oznaki i legi-
tymacji strażnika łowieckiego16. 

Strażnicy PSR-W nie zostali natomiast 
wyposażeni w kompletne wymagane skład-
niki umundurowania, a te, które posiadali, 
były niejednorodne i również niezgodne 
z ustalonym wzorem. Niezależnie od po-
wyższego, walory praktyczne umunduro-
wania strażników PSR-W nie odpowiadały 
potrzebom sprawowanej służby, co po-
twierdzili sami zainteresowani, wskazując 
m.in. na zasadność doposażenia w obuwie 
odporne na przemakanie oraz odpowiednie 
do wykonywania patroli w letnich i zimo-
wych warunkach pogodowych.

Również wyposażenie w broń, amunicję 
i środki przymusu bezpośredniego straż-
ników PSŁ-W i PSR-W nie było kompletne 
i uzasadnione realnymi potrzebami służby. 

PSŁ-W nie posiadała amunicji do strzel-
by gładkolufowej Mossberg 590, w efekcie 
czego broń była bezużyteczna. Ponadto, 
straż nie dysponowała pałkami służbowymi 
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i paralizatorami elektrycznymi, mimo że 
miała do nich prawo. 

W magazynie broni PSR-W zdeponowano 
natomiast – ponad przekazane do użytku 
służbowego – znaczne zapasy broni, amuni-
cji oraz środków przymusu bezpośrednie-
go. Jednocześnie PSR-W była wyposażona 
w broń sygnałową bez naboi oraz miota-
cze substancji obezwładniających, których 
przydatność w służbie była ograniczona 
ze względu na okres przechowywania. Ze 
względu na brak odpowiednich warunków 
przechowywania broni i amunicji, strażni-
cy dwóch posterunków nie mieli dostępu 
do broni i środków przymusu bezpośred-
niego, co ograniczało ich możliwości sko-
rzystania z posiadanych uprawnień i wy-
konywania powierzonych zadań. Ponadto, 
przyjęta w tej straży praktyka dotycząca 
otrzymywania i przechowywania kluczy 
oraz unikatowych pieczęci (referentek) 
do trzech magazynów broni nie gwaran-
towała prawidłowego dostępu do maga-
zynów, a co za tym idzie, do broni palnej 
oraz środków przymusu bezpośredniego. 
Gospodarowanie składnikami uzbrojenia 
przez PSŁ-W opierało się na regulacjach 
nieobowiązującego od 2014 roku rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska z 24 czerwca 
2005 r. w sprawie posiadania, używania, 
ewidencjonowania i przechowywania w sie-
dzibach Państwowej Straży Łowieckiej 
broni palnej bojowej, broni myśliwskiej, 
śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu 
obezwładniającego17 (dalej: rozporządzenie 
w sprawie broni palnej w PSŁ), ponieważ 
minister nie wydał nowego rozporządzenia.

17 Dz.U. nr 116 poz. 984, ze zm.

 NIK uznała więc za celowe rekomen-
dowanie PSŁ-W i PSR-W opracowania 
pisemnej koncepcji uzbrojenia straży 
w konkretne rodzaje broni i dodatkowe 
wyposażenie strażników, co stanowiło-
by dobrą praktykę, ułatwiającą okresową 
analizę potrzeb.

Współdziałanie z innymi formacjami
Z punktu widzenia skuteczności działa-
nia obu straży istotne znaczenie mają ramy 
współpracy wzajemnej oraz z innymi forma-
cjami, których działalność wiąże się charak-
terem pracy PSŁ-W i PSR-W. Jej reguł nie 
uzgodniono jednak między PSŁ-W i Policją. 
Natomiast liczba podejmowanych patro-
li i akcji przez PSR-W wspólnie z Policją 
w latach 2014 i 2015 uległa w stosunku do 
2013 r. nieuzasadnionemu zmniejszeniu. 
Efekty tej współpracy nie były rzetelnie 
dokumentowane i analizowane. Zadania, 
które obie formacje wypełniały ze Strażą 
Leśną (wspólne akcje i patrole, udzielanie 
pomocy) prowadzone na podstawie poro-
zumień, również nie były poddawane anali-
zie pod kątem realizacji podstawowego ich 
celu, jakim było zapewnienie efektywności 
i skuteczności współdziałania. Współpraca 
PSŁ-W z PSR-W obejmowała natomiast 
akcje, patrole, kontrole oraz udział w szko-
leniach, jednakże straże, wbrew zapisom 
§ 5 zawartego porozumienia, nie dokony-
wały co najmniej raz w roku wymaganej 
analizy tej współpracy. Nie formułowano 
tym samym wniosków i ustaleń w sprawach 
zwalczania kłusownictwa oraz przestępstw 
i wykroczeń w tej dziedzinie.
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Nadzór wojewody 
Nadzór Wojewody Dolnośląskiego nad 
strażami był niewystarczający. Sprowadzał 
się on jedynie do kontroli wydatkowania 
środków finansowych przeznaczonych dla 
PSŁ-W i PSR-W. Wojewoda w ogóle nie 
prowadził kontroli prawidłowości wyko-
nania zadań przez obie straże. Nie zadba-
no też o rozwiązania organizacyjne w celu 
zintensyfikowania współpracy pomiędzy 
PSŁ-W i PSR-W. Powierzony Wojewodzie 
Dolnośląskiemu specjalistyczny nadzór 
nad Społecznymi Strażami Rybackimi18 
(dalej: „SSR”) nie był realizowany w wy-
maganym zakresie. Posiadał on informacje 
o istnieniu jedynie 28 z 32 SSR, w związku 
z czym cztery nie były obejmowane kon-
trolą oraz nie zostały włączone do współ-
pracy z PSR-W. Naruszono w ten sposób 
§ 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
z 17 maja 1999 r. w sprawie zasad spra-
wowania nadzoru specjalistycznego nad 
Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowe-
go regulaminu tej straży19 oraz § 1 rozpo-
rządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakre-
su i warunków współpracy Państwowej 
Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą 
Rybacką20. Zakres formalnie powierzonych 
przez Wojewodę Dolnośląskiego zadań 
dla PSŁ-W w części był niezgodny z obo-
wiązującymi przepisami prawa. Mimo że 
formacja ta nie mogła zajmować się ściąga-
niem grzywien w drodze mandatu karnego 

18 Tworzone przez radę powiatu na wniosek starosty lub za zgodą rady powiatu przez zainteresowane organizacje 
społeczne lub uprawnionych do rybactwa.

19 Dz.U. nr 49 poz. 489.
20 Dz.U. nr 5 poz. 55.

za wykroczenia w zakresie szkodnictwa 
łowieckiego, to zadanie takie zostało ujęte 
w Regulaminie DUW. 

Podsumowanie 
Wyniki kontroli NIK wskazują, że kon-
trolowane straże nie realizowały powie-
rzonych obowiązków rzetelnie i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Żadna z nich 
nie dysponowała danymi o liczbie podmio-
tów kwalifikujących się do kontroli, przy 
czym PSŁ-W dodatkowo nie przeprowa-
dzała wymaganych kontroli podmiotów 
prowadzących sprzedaż usług, obejmują-
cych polowania, w których na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli 
cudzoziemcy. 

Prowadzone przez PSŁ-W kontrole nie  
służyły prewencji. Efekty jej działań były 
zasadniczo gorsze od uzyskiwanych przez 
straże innych województw. Broń i środki 
przymusu bezpośredniego nie odpowia-
dały realnym potrzebom służby, a sposób 
zabezpieczania miejsc ich przechowywania 
był dowolny. Strażnikom PSR-W nie za-
pewniono jednakowego dostępu do broni 
i środków przymusu bezpośredniego. 
Wyniki szkoleń strzeleckich strażników 
tej formacji nie były rzetelnie dokumen-
towane i poddawane analizie, nie zosta-
li oni także wyposażeni w odpowiednie 
umundurowanie. 

Zasady współpracy PSŁ-W z innymi for-
macjami (Policja, Polski Związek Łowiecki) 
nie zostały uzgodnione, a prowadzona 
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w tym zakresie działalność, jak również 
wyniki wspólnych działań, były nierzetel-
nie dokumentowane i analizowane. 

W obu strażach nie opracowano regulacji 
wewnętrznych, niwelujących ryzyko wy-
stąpienia nieprawidłowości, określających 
zasady funkcjonowania magazynów broni, 
normatywy uzbrojenia, a także procedur 
w zakresie sposobu wykonywania upraw-
nień przez strażników. 

Wojewoda Dolnośląski, który był odpo-
wiedzialny za utworzenie i finansowanie 
w województwie dolnośląskim obu straży, 
nadzór nad tymi formacjami sprawował 
w niewystarczającym stopniu. Nie wpro-
wadził rozwiązań organizacyjnych, zapew-
niających ich komplementarną współpracę 
oraz jej rzetelną analizę. Specjalistyczny 
nadzór wojewody nie obejmował wszyst-
kich Społecznych Straży Rybackich, 
w konsekwencji czego cztery spośród 32 
SSR nie były objęte kontrolą i nie zostały 
włączone do współpracy z PSR-W. 

Kontrola przeprowadzona przez NIK 
pozwoliła również na zidentyfikowanie 
nieaktualnych przepisów ustawy – Prawo 
łowieckie, to jest:
1. Zgodnie z art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy 
– Prawo łowieckie strażnikom PSŁ przy-
znano prawo do ściągania grzywien w dro-
dze mandatu karnego za wykroczenia po-
pełniane na terenach obwodów łowiec-
kich w zakresie szkodnictwa łowieckiego, 
natomiast zgodnie z art. 100 § 1 ustawy 
z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia21, uprawnio-
nym do poboru należności wynikających 

21 Dz.U. z 2016 r. poz. 1713, ze zm.
22 Dz.U. z 2001 r. nr 3 poz. 21.

z grzywien nałożonych w drodze mandatu 
karnego, stanowiących dochód budżetu 
państwa, jest właściwy naczelnik urzędu 
skarbowego. 
2. Zgodnie z art. 39 ust. 8 pkt 1 ustawy 
– Prawo łowieckie, strażnikowi PSŁ, wyko-
nującemu obowiązki na terenach obwodów 
łowieckich, przysługuje uprawnienie okre-
ślone odrębnymi przepisami, odnoszące się 
do Straży Ochrony Przyrody ‒ w zakre-
sie przestrzegania przepisów o ochronie 
przyrody. Uprawnienie to aktualnie jest 
jednak bezprzedmiotowe, ponieważ Straż 
Ochrony Przyrody została zlikwidowana 
w 2001 r. w związku z wejściem w życie 
2 lutego 2001 r. ustawy z 7 grudnia 2000 r. 
o zmianie ustawy o ochronie przyrody22. 

Ponadto stwierdzono, że dla poszcze-
gólnych rodzajów wykroczeń nie została 
ustalona wysokość mandatów (prze-
dział kwotowy), do nakładania których 
uprawnione były PSŁ i PSR. W rezulta-
cie prowadziło to do uznaniowego okre-
ślania wymiaru kary i nakładania, przez 
straże poszczególnych województw, 
mandatów w różnej wysokości za po-
dobne czyny.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia 
kontroli, stwierdzone nieprawidłowości 
oraz podjęte przez kierowników skon-
trolowanych jednostek działania w celu 
realizacji przekazanych im wniosków po-
kontrolnych, a także uwzględniając fakt, 
że uprawnienia strażników PSŁ i PSR do-
tyczą ważnych ingerencji w prawa i wol-
ności jednostki, Najwyższa Izba Kontroli 
rekomendowała:
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1. Prezesowi Rady Ministrów – podjęcie 
inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmiany 
przepisów rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z 24 listopada 2003 r. w sprawie 
wysokości grzywien nakładanych w drodze 
mandatów karnych za wybrane rodzaje wy-
kroczeń23, przez ujęcie i określenie wysoko-
ści grzywien (tzw. taryfikator mandatowy) 
nakładanych za wykroczenia popełniane na 
terenach obwodów łowieckich w zakresie 
szkodnictwa łowieckiego oraz za wykro-
czenia określone w ustawie o rybactwie, 
w celu ujednolicenia sposobu reakcji orga-
nów uprawnionych, tj. PSŁ i PSR, mając 
w szczególności na uwadze rodzaj naruszo-
nego lub zagrożonego dobra oraz stopień 
szkodliwości poszczególnych czynów.
2. Ministrowi Środowiska w porozumie-
niu z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – podjęcie inicjatywy le-
gislacyjnej w sprawie: 
• zmiany ustawy – Prawo łowieckie, 
przez wyeliminowanie z art. 39 ust. 2 
pkt 2 prawa strażników PSŁ do ściągania 
grzywien w drodze mandatu karnego za 
wykroczenia popełniane na terenach ob-
wodów łowieckich w zakresie szkodnic-
twa łowieckiego (należy przy tym rów-
nież podnieść, że w art. 23 pkt 6 ustawy 
o rybactwie, strażnikom PSR przyznano 
– prawidłowo – prawo jedynie do nakłada-
nia grzywien w drodze mandatu karnego 
za określone wykroczenia);
• określenia w drodze rozporządzenia, 
szczegółowych sposobów ewidencjono-
wania i przechowywania w siedzibach 

23 Dz.U. z 2013 r. poz. 1624, ze zm.
24 Dz.U. poz. 628, ze zm.; obecnie Dz.U. z 2017 r. poz. 1120.

Państwowej Straży Łowieckiej broni pal-
nej bojowej, broni myśliwskiej śrutowej, 
amunicji i środków przymusu bezpośred-
niego, bowiem rozporządzenie w sprawie 
broni palnej w PSŁ, stosownie do przepi-
sów art. 83 pkt 4 ustawy z 24 maja 2013 r. 
o środkach przymusu bezpośredniego 
i broni palnej24, obowiązywało w tej czę-
ści do 5 czerwca 2014 r.
3. Ministrowi Środowiska – podjęcie ini-
cjatywy legislacyjnej w sprawie zmiany 
ustawy – Prawo łowieckie, przez wyeli-
minowanie z art. 39 ust. 8 pkt 1 przepi-
sów dotyczących uprawnienia przysłu-
gującego strażnikowi PSŁ, określonego 
w odrębnych przepisach, odnoszących 
się do Straży Ochrony Przyrody w za-
kresie dotyczącym przestrzegania prze-
pisów o ochronie przyrody i zastąpie-
nie ich odwołaniem się do Straży Parku 
Narodowego. Uprawnienie dla strażników 
PSŁ w zakresie przestrzegania przepisów 
o ochronie przyrody jest obecnie bez-
przedmiotowe, ponieważ Straż Ochrony 
Przyrody została zlikwidowana ustawą 
o zmianie ustawy o ochronie przyrody. 
Natomiast zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy 
o ochronie przyrody, w parkach narodo-
wych zadania związane z ochroną mie-
nia oraz zwalczaniem przestępstw i wy-
kroczeń dotyczących ochrony przyrody 
wykonują funkcjonariusze Straży Parku 
zaliczani do Służby Parku Narodowego. 
4. Ministrowi Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowej – podjęcie inicjatywy 
legislacyjnej służącej zmianie przepisów 
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rozporządzenia w sprawie broni pal-
nej w PSR25, w odniesieniu do § 7 pkt 2 
– przez doprecyzowanie tych przepisów, 
które obecnie nie określają niezbędnych 
szczegółów związanych z wymogiem ukoń-
czenia z wynikiem pozytywnym przeszko-
lenia z zakresu posługiwania się środkami 
przymusu bezpośredniego przez strażni-
ków PSR. Przedmiotowe uszczegółowienie 
powinno dotyczyć m.in. zakresu, formy 
i częstotliwości szkolenia oraz sposobu we-
ryfikacji wiedzy i umiejętności strażników 
PSR, a także właściwej do tego jednostki, 
jak również formy potwierdzenia wyniku 
uzyskanego z tego przeszkolenia.

25 Wydanego na podstawie art. 23a ust. 10 pkt 2 ustawy o rybactwie. 

Jakkolwiek kontrola NIK została prze-
prowadzona zaledwie w dwóch jednost-
kach i objęła jedynie obszar województwa 
dolnośląskiego, to ustalenia dokonane w jej 
toku pozwoliły na sformułowanie wnio-
sków, których realizacja powinna sprzyjać 
efektywnemu wykonywaniu zadań przez 
straże poszczególnych regionów, a także 
przyczynić się do sprawowania lepszego 
nadzoru nad ich działalnością.

ARTUR URBAN
Delegatura NIK we Wrocławiu

Słowa kluczowe: straż łowiecka, straż  rybacka, ochrona przyrody, obwód łowiecki, nadzór 
nad strażami 

Key words: hunting guard, fishing guard, nature conservation, hunting district, supervision
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Nielegalny obrót 
paliwami

NIK sprawdziła, czy organy 
państwa rzetelnie i skutecznie 
przeciwdziałają nielegalnemu 
obrotowi paliwami ciekłymi. 
Ocenie poddano działania Mi-
nisterstwa Energii, Minister-
stwa Finansów, Urzędu Regu-
lacji Energetyki oraz Urzędu 
Ochrony Konsumentów i Kon-
kurencji. Badaniem objęto 
okres od 1 stycznia 2015 r. do 
30 czerwca 2016 r. oraz dzia-
łania wcześniejsze i późniejsze 
(decyzje lub wdrożone rozwią-
zania), o ile miały one istotne 
znaczenie dla dokonania ocen 
kontrolowanej działalności. 

Górnictwo 
węgla kamiennego

Sprawdzono przyjęte w doku-
mentach rządowych i strate-
gicznych planach spółek za-
łożenia, a także wytyczne 
oraz realizowane w latach 
2007–2015 działania mające 
zwiększyć konkurencyjność 
górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce. Kontrolerzy ocenili 
również wykonanie przyjętych 
planów działania, inicjatywy 
podejmowane w związku z nie-
stabilną sytuacją górnictwa, 
prywatyzację podmiotów 
górniczych. Kontrola została 

przeprowadzona w: Minister-
stwie Energii, Ministerstwie 
Skarbu Państwa, Agencji Roz-
woju Przemysłu SA Oddział 
w Katowicach, Węglokoksie SA 
w Katowicach, Kompanii Wę-
glowej SA w Katowicach, Kato-
wickim Holdingu Węglowym 
SA w Katowicach, Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej SA 
w Jastrzębiu Zdroju. 

Badania profilaktyczne 
pracowników

Celem badania, przeprowa-
dzonego wspólnie przez NIK 
i Państwową Inspekcję Pracy, 
było sprawdzenie, czy system 
kontroli wywiązywania się le-
karzy medycyny pracy i praco-
dawców z obowiązku zapew-
nienia pracownikom badań 
profilaktycznych pozwala na 
skuteczne wykrywanie niepra-
widłowości. Izba sprawdziła 
cztery wojewódzkie ośrodki 
medycyny, zaś PIP 213 pra-
codawców i 1003 stanowiska 
pracy. Badaniem objęto lata 
2014–2015.

Szara strefa 
w gospodarce

Ocenie poddano działania 
organów kontroli skarbowej 
i Służby Celnej zmierzające 
do ograniczenia szarej strefy 

w gospodarce. Kontrolę, która 
dotyczyła okresu od 1 stycznia 
2015 r. do 30 czerwca 2016 r., 
przeprowadzono w Minister-
stwie Finansów, czterech 
z 16 urzędów kontroli skar-
bowej, czterech z 16 izb cel-
nych oraz czterech z 45 urzę-
dów celnych. 

Wydziały promocji 
handlu w ambasadach

Izba przeprowadziła z własnej 
inicjatywy doraźną kontrolę 
„Funkcjonowania wybranych 
Wydziałów Promocji, Handlu 
i Inwestycji Ambasad i Kon-
sulatów RP”. Stanowiła ona 
element kontroli wykonania 
budżetu państwa w 2016 r., 
ponieważ kierownicy tych 
wydziałów są dysponentami 
budżetu państwa III stopnia. 
Badania dotyczyły zarówno 
realizacji planów finansowych 
Wydziałów Promocji, Handlu 
i Inwestycji (WPHI), jak i wy-
konania zadań promocyjnych. 
Sprawdzono WPHI Ambasad 
RP w: Szwajcarii (Berno), Fran-
cji (Paryż), Indonezji (Dżakar-
ta), Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich (Abu Dhabi). Kon-
trolą objęto okres od 1 stycznia 
2015 r. do 30 września 2016 r. 
z uwzględnieniem zdarzeń za-
istniałych przed i po datach 
granicznych, o ile miały one 
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wpływ na ocenę badanej pro-
blematyki.

Most energetyczny

Inspiracją do przeprowadze-
nia kontroli były między inny-
mi ustalenia wcześniejszych 
badań Izby o prognozowa-
nych na lata 2016–2020 de-
ficytach mocy w krajowym 
systemie przesyłowym (KSE) 
oraz konieczność wprowadze-
nia w sierpniu 2015 r. ogra-
niczeń w dostawach energii. 
Głównym celem kontroli była 
ocena realizacji projektu bu-
dowy mostu energetycznego 
Polska–Litwa. Skontrolowano 
Ministerstwo Energii, Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne SA., 
Podlaski Urząd Wojewódzki, 
Instytut Nafty i Gazu Pań-
stwowy Instytut Badawczy, 
Urząd Gminy w Bakałarze-
wie. Kontrolę realizowano od 
15 maja 2016 r. do 15 listopa-
da 2016 r. i obejmowała lata 
2008–2016 (I półrocze).

Egzekucje 
administracyjne

Najwyższa Izba Kontroli spra-
wdziła, czy wykonując egze-
kucję administracyjną urzędy 
skarbowe przestrzegały praw 
podatników oraz dbały o za-
bezpieczenie interesów Skarbu 
Państwa. Oszacowano skalę 
i skutki niezgodnego z prawem 

prowadzenia egzekucji, dzia-
łań podejmowanych w celu 
zwiększenia jej skuteczno-
ści, a także wpływ systemu 
wynagradzania pracowników 
wykonujących czynności i sto-
sujących środki egzekucyjne 
na poprawę ściągalności podat-
ków. Oceniono również nadzór 
sprawowany przez Ministra 
Finansów, w tym monitoro-
wanie zaległości podatkowych 
i analizowanie egzekucji ad-
ministracyjnej oraz podej-
mowanie działań służących 
zwiększeniu jej skuteczności. 
Kontrola została przeprowa-
dzona w Ministerstwie Finan-
sów i w dziewięciu urzędach 
skarbowych o największych 
zaległościach podatkowych. 
Dotyczyła roku 2015 i I pół-
rocza roku 2016.

Pomoc psychologiczna 
w szkołach

Kontrola „Przeciwdziałanie 
zaburzeniom psychicznym 
u dzieci i młodzieży” została 
podjęta z inicjatywy własnej 
NIK. Jej głównym celem było 
sprawdzenie, czy szkoły za-
pewniają uczniom odpowied-
nią pomoc psychologiczno-pe-
dagogiczną. Badaniem objęto 
13 jednostek: Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, sześć 
poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych oraz sześć szkół 
publicznych. Kontrola dotyczy-

ła lat 2014–2016. W ramach 
przygotowania przedkontrol-
nego uzyskano informacje do-
tyczące organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicz-
nej od 1856 dyrektorów szkół 
z całego kraju. 

Pasażerski 
transport kolejowy

Przedmiotem analizy była 
organizacja przez samorządy 
regionalnych pasażerskich 
przewozów kolejowych na li-
niach regularnych. Kontrola, 
przeprowadzona w sześciu 
urzędach marszałkowskich, 
dotyczyła lat 2014–2016 (do 
końca III kwartału). Badaniami 
objęto również sprawy z okre-
su wcześniejszego, które miały 
bezpośredni związek z kon-
trolowanymi zagadnieniami.

Opieka  
nad starszymi osobami

Oceniono zapewnienie wspar-
cia przez dzienne domy po-
mocy osobom w podeszłym 
wieku oraz dostępność tej 
formy opieki. Kontrolą objęto 
20 ośrodków pomocy społecz-
nej z funkcjonującymi w ich 
strukturach dziennymi do-
mami pomocy, między inny-
mi czterema uruchomionymi 
w ramach programu „Senior-
-Wigor”. Badanie dotyczyło lat 
2014–2016 (I półrocze).
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Zużyty sprzęt elektryczny

Zbadano działanie systemu za-
rządzania zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicz-
nym. Kontrolą, która dotyczy-
ła okresu od 1 stycznia 2014 r. 
do 16 stycznia 2017 r., objęto 
Główny Inspektorat Ochro-
ny Środowiska oraz pięć woje-
wódzkich inspektoratów (w Ka-
towicach, Kielcach, Poznaniu, 
Warszawie i Zielonej Górze). 

Pakiet onkologiczny

Nowotwory złośliwe stanową 
drugą, najczęstszą przyczynę 
zgonów w Polsce, a przeżywal-
ność pacjentów onkologicznych 
jest uzależniona przede wszyst-
kim od wczesnego wykrycia 
nowotworu złośliwego w moż-
liwie jak najwcześniejszym jego 
stadium. Liczba zachorowań na 
nowotwory złośliwe kształtuje 
się na poziomie 156,5 tysięcy 
rocznie, a około 94,1 tysięcy 
osób umiera z tego powodu.
Skontrolowano, czy w wyniku 
wprowadzenia pakietu onko-
logicznego poprawiła się sku-
teczność leczenia, a w szcze-
gólności: czy skrócił się czas 
oczekiwania na diagnozę i roz-
poczęcie terapii; czy udzielane 
świadczenia stały się bardziej 
kompleksowe; czy wprowa-
dzenie pakietu onkologicznego 

miało wpływ na finanse świad-
czeniodawców oraz Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Kon-
trola została przeprowadzona 
w Ministerstwie Zdrowia, cen-
trali Narodowego Funduszu 
oraz w 25 podmiotach udzie-
lających świadczeń zdrowot-
nych. Objęła lata 2015–2016 
oraz okres opracowywania pa-
kietu onkologicznego w 2014 r.

Walka z dopalaczami

Analizie poddano skuteczność 
działań organów administracji 
publicznej zmierzających do 
ograniczenia dostępności środ-
ków zastępczych (dopalaczy) 
i ich dystrybucji. Kontrolą ob-
jęto 30 jednostek, w tym: Mini-
sterstwo Finansów, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Ministerstwo Zdrowia, 
Główny Inspektorat Sanitarny, 
Komendę Główną Policji, Kra-
jowe Biuro do Spraw Przeciw-
działania Narkomanii, Centralne 
Laboratorium Kryminalistyczne 
Policji, osiem powiatowych stacji 
sanitarno-epidemiologicznych, 
dwie graniczne stacje sanitarno-
-epidemiologiczne, osiem powia-
towych (miejskich) komend Poli-
cji oraz pięć izb celnych. Badania 
dotyczyły okresu od 27 listopada 
2010 r. do końca I półrocza 2016 r. 
Więcej na temat ustaleń kontroli 
w artykule na s. 62.

Dostępność 
boisk przyszkolnych

Kontrolerzy sprawdzili, czy 
gminy oraz szkoły publiczne 
umożliwiają dostęp do boisk 
przyszkolnych lokalnym spo-
łecznościom. Badania przepro-
wadzono w dwóch urzędach 
miast (Gdyni i Sopotu), dwóch 
urzędach gmin (Żukowo, 
Linia) oraz w ośmiu szkołach. 
Kontrola obejmowała okres od 
1 stycznia 2014 r.1 do 28 paź-
dziernika 2016 r. 

Produkcja leśna

Przedmiotem kontroli były 
działania nadleśnictw służące 
odtworzeniu potencjału pro-
dukcji leśnej zniszczonej przez 
katastrofy. Oceniono również 
wydawanie środków przezna-
czonych na ten cel. Kontrolą 
objęto lata 2013–2015 oraz 
2016 r. do czasu zakończenia 
czynności kontrolnych oraz 
lata wcześniejsze w zakresie 
zdarzeń i danych niezbędnych 
do dokonania ocen. Przepro-
wadzono ją w 15 ze 110 nad-
leśnictw Państwowych Go-
spodarstw Leśnych Lasy 
Państwowe, położonych na 
terenie trzech województw 
(dolnośląskiego, lubuskiego 
i  zachodniopomorskiego). 
 (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2017 r., <www.nik.gov.pl>.
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Sześć państw Europy Zachodniej – Francja, Niemcy, Włochy oraz kraje 
Beneluksu – 25 marca 1957 r. podpisało traktaty rzymskie, powołujące 
do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). W ten sposób zapocząt-
kowano proces integracji europejskiej, w efekcie którego powstała dzi-
siejsza Unia Europejska. Budowa struktur wspólnotowych, z udziałem 
coraz większej liczby państw, w  następstwie sześciu rozszerzeń UE, 
przebiegała ze zmienną dynamiką i rozmachem, z okresami spowolnie-
nia czy przestoju. W ostatnim dziesięcioleciu stosunki między krajami 
członkowskimi Unii poważnie się skomplikowały, na co wpłynęło rów-
nież wiele czynników zewnętrznych. Wydaje się, że obecnie ponowne 
zacieśnianie integracji gospodarczej i politycznej prowadzić będzie do 
dalszego przesuwania się punktu ciężkości w kierunku strefy euro, sta-
nowiącej najważniejszą konstelację w ramach wewnętrznego zróżnico-
wania Unii.

Unia na rozdrożu – refleksje 
o przyszłości integracji europejskiej

60-lecie traktatów rzymskich

Państwo 
i społeczeństwo
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państwo i społeczeństwo   Paweł Wieczorek

PAWEŁ WIECZOREK

Wielokrotnie też proces integracji na-
potykał na poważne przeszkody, w tym 
związane z wydarzeniami, które zmie-
niły polityczny krajobraz Europy, jak na 
przykład rozpad ZSRR czy zjednoczenie 
Niemiec. Za każdym jednak razem Unia 
potrafiła przezwyciężać pojawiające się 
problemy, głównie na zasadzie „ucieczki 
do przodu”, pogłębiając (unia gospodarcza 
i walutowa, strefa Schengen) oraz posze-
rzając (przyjmowanie kolejnych państw) 
wspólnotę europejską. Dlatego jeszcze 
w 2007 r., w 50-lecie zawarcia traktatów 
rzymskich, mogło się wydawać, że rów-
nież w nadchodzącej przyszłości Unia 
Europejska – wzmocniona przystąpieniem 
w maju 2004 r. oraz styczniu 2007 r. łącz-
nie dziesięciu krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej (w tym Polski) – pozostanie 
zwartą i dynamiczną strukturą o dużej sile 
wewnętrznej oraz mocnej pozycji mię-
dzynarodowej.

Dziesięć lat później perspektywy Unii 
przedstawiają się już jednak zupełnie ina-
czej i z tej optymistycznej wizji integracji 
europejskiej wiele nie pozostało. Dobrze to 
widać, jeśli porówna się treść i wydźwięk 
deklaracji rocznicowych podpisanych z oka-
zji 50-lecia (deklaracja berlińska z 2007 r.) 
oraz 60-lecia (deklaracja rzymska z 2017 r.) 
traktatów rzymskich. Przyczyną zmiany 
klimatu w Unii i wokół niej jest bezprece-
densowa w historii integracji europejskiej 

1 P. Samecki: Scenariusze�i�ryzyka�dla�przyszłości�integracji�europejskiej:�jakie�zmiany�może�przynieść�Brexit?, 
„Sprawy Międzynarodowe”, nr 4/2016, s. 65-66.

2 Pod pojęciem deficytu demokratycznego w UE rozumie się zbyt słabą społeczną kontrolę nad procesem de-
cyzyjnym w Unii i podejmowanymi w jego ramach działaniami instytucji europejskich. W literaturze wskazuje 

kumulacja niekorzystnych wydarzeń w sy-
tuacji wewnętrznej UE oraz jej między-
narodowym otoczeniu, jakie dokonały 
się w minionych kilku latach, takich jak: 
wielka fala migracji do Europy, załagodzo-
ny obecnie, ale wciąż do końca nierozwią-
zany problem zadłużenia Grecji, recesja, 
a następnie wolny aż do 2017 r. wzrost go-
spodarczy w strefie euro, rosnąca liczba 
zamachów terrorystycznych, w tym in-
spirowanych przez siły powiązane z tzw. 
Państwem Islamskim, aneksja Krymu 
przez Rosję i będący tego skutkiem kon-
flikt rosyjsko-ukraiński, a ostatnio – decyzja 
Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE (brexit). 
Dodatkowy element niepewności w kwestii 
kształtu relacji transatlantyckich oraz po-
strzegania przez USA roli Europy w świecie 
stanowiło objęcie prezydentury w Stanach 
Zjednoczonych przez Donalda Trumpa1. 

Fakt, że UE nie jest w stanie szybko 
i skutecznie uporać się z tymi wszystkimi 
występującymi jednocześnie wyzwania-
mi, spowodował narastające przekonanie 
Europejczyków o słabości Unii jako insty-
tucji mającej w zamyśle budować silną po-
zycję krajów członkowskich oraz Europy 
jako całości w zglobalizowanym świecie, 
a także zapewnić bezpieczeństwo socjal-
ne mieszkańców UE. Projekt polityczny 
i ekonomiczny pod nazwą Unia Europejska 
jest obecnie często postrzegany przede 
wszystkim jako silnie skażony deficytem 
demokracji2 twór brukselskich technokra-
tów, z którym przeciętny obywatel UE się 
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nie identyfikuje i nie darzy zaufaniem. 
Stanowi to pożywkę dla wzrostu sił scep-
tycznie nastawionych wobec integracji eu-
ropejskiej i wszystkiego co niesie ze sobą 
ten proces.

Jean Monnet, jeden z ojców założycie-
li UE, przewidywał co prawda, że two-
rzeniu Unii stale towarzyszyć będą we-
wnętrzne konflikty i kryzysy, ale jego 
zdaniem właśnie te pojawiające się okre-
sowo trudności nie tylko nie zahamują in-
tegracji europejskiej, a wręcz przeciwnie 
– staną się w pewnym sensie czynnikiem 
pobudzającym jej rozwój, przyczyniając 
się do wzmocnienia poczucia solidarności 
państw członkowskich UE i znajdowania 
na tej podstawie rozwiązań pogłębiają-
cych wspólnotę. Dzisiaj, gdy kolejne na-
warstwiające się problemy stawiają pod 
znakiem zapytania przyszłość UE, nie ma 
pewności czy Europa wyjdzie z obecnej 
sytuacji rzeczywiście bardziej zjednoczona 
i dzięki temu silniejsza oraz bardziej zdolna 
do przezwyciężania napotykanych prze-
szkód3. Teraz, jak mało kiedy w minionych 
sześciu dekadach, Unia potrzebuje konsen-
susu wokół śmiałych koncepcji, wolnych 
od narodowego egoizmu, wskazujących 
kierunek dalszych działań na rzecz inte-
gracji europejskiej oraz nadających temu 
procesowi nową dynamikę i rozmach. 
Rzecz w tym, iż wizje odrodzonej UE są 
na razie dalece rozbieżne, zaś ich polityczna 

się na dwie podstawowe przyczyny wspomnianego zjawiska: nieodpowiednie ukształtowanie struktur insty-
tucji wspólnotowych, które działają bez legitymizacji bezpośredniej ze strony obywateli państw członkow-
skich, a także niedostatecznie ukształtowaną tożsamość europejską, w konsekwencji czego obywatele UE 
w zbyt małym stopniu angażują się w sprawy Unii.

3 A. Polak, M. Sutowski, A. Skrzypek: Europa�będzie�się�wykuwać�w�kryzysach?�Scenariusze�integracji�w�cza-
sach�polikryzysu; F.E.Stiftung: Przedstawicielstwo�w�Polsce, Warszawa 2017, s. 8.

4 Ibidem, s. 9.

atrakcyjność i możliwość skutecznej re-
alizacji wymaga dopiero potwierdzenia. 
Część europejskich polityków opowiada się 
za przeprowadzeniem wewnątrzunijnych 
reform w kierunku ograniczenia kompe-
tencji instytucji wspólnotowych i przesu-
nięcia posiadanych przez nie uprawnień 
z powrotem na szczebel narodowy, inni 
postulują działania idące w odwrotnym 
kierunku, a więc pogłębienie integracji, ale 
tylko w wąskiej grupie wybranych państw 
(Europa „wielu prędkości”), jeszcze inni 
uważają, że najlepszym wyjściem była-
by na razie swego rodzaju „integracyjna 
pauza”, oznaczająca wstrzymanie się ze 
zmianami prowadzącymi do przebudo-
wy instytucjonalnej Unii i skupienie się 
na kwestiach bieżących oraz odbudowie 
społecznego zaufania do UE i jej agend. 
Co istotne, dyskusje na temat przyszłości 
Unii przebiegają w warunkach braku szer-
szego społecznego poparcia dla poszerza-
nia kompetencji szczebla wspólnotowego, 
a zarazem przy wysokiej aktywności ugru-
powań populistycznych i eurosceptycz-
nych, wzywających w swoich krajach do 
przeprowadzenia referendów w sprawie 
wyjścia z Unii, tak jak w czerwcu 2017 r. 
zrobiła to Wielka Brytania4.

Cel niniejszego artykułu jest trojaki. Po 
pierwsze – chodzi o wskazanie najważniej-
szych uwarunkowań politycznych rzutują-
cych na przebieg debaty o przyszłości UE, 
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po drugie – o zarysowanie alternatywnych 
scenariuszy dalszego przebiegu procesu 
integracji europejskiej w perspektywie 
2025 r. oraz po trzecie – o określenie po-
tencjalnego miejsca Polski w zmieniającej 
się Europie. 

Polityczne tło debaty 
o przyszłości Unii
Unia przeżywa kryzys egzystencjalny i stoi 
przed trudnym wyborem dalszej ścieżki 
integracji, zaś najbliższe kilkanaście mie-
sięcy może zadecydować o sukcesie bądź 
niepowodzeniu europejskiego projektu 
‒ zostało to mocno uwypuklone przez 
Jeana-Claude’a Junckera, przewodniczące-
go Komisji Europejskiej, w „Orędziu o sta-
nie Unii w 2016 r.”, przedstawionym na 
forum Parlamentu Europejskiego w poło-
wie września 2016 r. Nie ulega wątpliwości, 
że Unia stanęła wobec wyzwań nowego 
typu, które trudno jest scharakteryzo-
wać za pomocą tradycyjnych pojęć opi-
sujących sytuację w UE, takich, jak stara 
i nowa Europa czy bogata Północ i biedne 
Południe5. Obecnie podziały polityczne, 
wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej, 
widać wewnątrz każdego kraju członkow-
skiego. Niemal wszędzie swoją aktywność 
demonstrują ugrupowania i ruchy niechęt-
ne Unii, które domagają się zmiany porząd-
ku politycznego ukształtowanego podczas 

5 A. Koziński: Szczyt�UE�w�Bratysławie.�Unia�po�Brexicie�<http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/ 
szczyt-ue-w-bratyslawie-unia-po-brexicie-slowniczek-europy-w-nowych-czasach,10634906/>.

6 Wśród wielu ruchów i ugrupowań o takim nastawieniu wymienić można przykładowo francuski Front Na-
rodowy kierowany przez Marine Le Pen, holenderską Partię Wolności Geerta Wildersa, Alternatywę dla 
Niemiec (AfD), Duńską Partię Ludową (DF), Austriacką Partię Wolności (FPÖ) a także dwie włoskie partie: 
Ruch Pięciu Gwiazd (M5S) oraz Ligę Północną (LN).

7 J-C. Juncker: Orędzie�o�stanie�Unii�w�2016�r.:�w�kierunku�lepszej�Europy�–�Europy,�która�chroni,�wzmacnia�
i broni, Komisja Europejska, 14.9.2016, s. 7-8.

60 lat integracji europejskiej, a niekiedy 
wprost kwestionują sens dalszego istnienia 
Unii, przynajmniej w obecnym kształcie6. 
W ocenie Jeana-Claude’a Junckera nigdy 
jeszcze w UE nie było tak małej płasz-
czyzny porozumienia między państwa-
mi oraz tak niskiego poczucia wspólnoty. 
Nigdy przedtem tak wielu szefów państw 
i rządów nie koncentrowało się na proble-
mach krajowych, pomijając kwestie ważne 
dla Unii jako całości. Nigdy dotąd przed-
stawiciele instytucji UE nie wyznaczali 
tak wielu priorytetów działań na szczeblu 
wspólnotowym, które kolidują z zamierze-
niami władz krajowych, tak jak by w ogóle 
nie było już punktów wspólnych między 
Unią i jej państwami członkowskimi. Nigdy 
przedtem rządy krajowe nie były tak bar-
dzo osłabione i sparaliżowane przez siły 
populistyczne oraz eurosceptyczne, oba-
wiając się ryzyka utraty władzy w wyniku 
następnych wyborów7.

Dla dopełnienia obrazu wyzwań, przed 
którymi stoi obecnie UE, a także atmos-
fery panującej w Unii warto odwołać się 
także do oceny sytuacji pod tym wzglę-
dem, przedstawionej przez Donalda Tuska 
w styczniu 2017 r., w liście do 27 szefów 
państw i rządów poprzedzającym szczyt 
UE na Malcie. Zdaniem przewodniczące-
go Rady Europejskiej nastąpiła kumula-
cja trzech groźnych dla przyszłości Unii 
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zjawisk, które – przynajmniej w takiej skali 
– nigdy wcześniej w historii UE nie wy-
stępowały, a mianowicie8: 
• wyzwań związanych z nową sytuacją 
geopolityczną na świecie i wokół Europy. 
W tym kontekście wskazać trzeba zwłasz-
cza na coraz bardziej asertywne Chiny, 
agresywną politykę Rosji wobec Ukrainy 
i jej sąsiadów, wojny, terror i anarchię na 
Bliskim Wschodzie oraz w Afryce (z istotną 
rolą radykalnego islamu), jak również nie-
pokojące deklaracje nowej administracji 
amerykańskiej mogące oznaczać zmiany 
w postrzeganiu przez USA roli Europy 
oraz NATO, a także zakwestionowanie 
dotychczasowych kierunków polityki za-
granicznej Stanów Zjednoczonych, zwłasz-
cza na linii transatlantyckiej oraz wobec 
Rosji. Wszystko to zwiększa niepewność 
w coraz bardziej wielobiegunowym świe-
cie, w którym pojawiły się wyraźne jawnie 
antyeuropejskie lub w najlepszym wypad-
ku eurosceptyczne akcenty;
• wyzwań wynikających ze wzrostu na-
strojów antyunijnych, nacjonalistycznych 
oraz ksenofobicznych w samej Unii. Ego-
izm narodowy staje się dla wielu sił po-
litycznych w UE atrakcyjną alternatywą 
dla integracji europejskiej, a tendencje 
odśrodkowe dodatkowo wzmacnia niska 
skuteczność działań instytucji wspólnoto-
wych, które często w społecznym odczu-
ciu rozmijają się z potrzebami i emocjami 
Europejczyków;
• wyzwań będących następstwem słabo-
ści ducha proeuropejskich elit. Pojawi-
ły się sygnały wskazujące na zanik wiary 

8 United�we�stand,�divided�we�fall:�list�w�sprawie�przyszłości�UE�wystosowany�przez�Donalda�Tuska�przed�szczy-
tem�na�Malcie�do�27�szefów�państw�i�rządów, Rada Europejska, Komunikat Prasowy nr 35/17 z 31.1.2017.

w sens politycznej integracji Europy, ule-
głość wobec populistycznych argumentów 
i zwątpienie w fundamentalne wartości 
liberalnej demokracji.

Deklaracja rzymska z 2017 r.
Odzwierciedleniem panującej obecnie 
w Unii mało optymistycznej atmosfery 
politycznej wokół przyszłości UE była de-
klaracja rzymska podpisana na szczycie UE 
w Rzymie w marcu 2017 r. z okazji 60-lecia 
traktatów. Jeśli porówna się tę deklarację 
z analogicznym dokumentem podpisanym 
dziesięć lat wcześniej w Berlinie w związku 
z 50-leciem traktatów rzymskich (tabe-
la 1, s. 144), wyraźnie widać, jaki charakter 
i konsekwencje mają zmiany, dokonujące się 
w UE oraz w jej otoczeniu zewnętrznym. 
Różnice między nimi są zasadnicze i znaj-
dują swój wyraz w: ogólnym wydźwięku 
dokumentów; zadaniach formułowanych 
pod adresem Unii; preferowanym modelu 
integracji europejskiej; a także postrzega-
niu ogólnoeuropejskiej jedności oraz relacji 
UE ze światem zewnętrznym. 

Rzecz w tym, że na razie w instytucjach 
Wspólnoty, a także w państwach człon-
kowskich nie ma powszechnie akcepto-
wanego pomysłu, jak przebudowa UE po-
winna wyglądać oraz przebiegać, aby Unia 
(pomniejszona o Wielką Brytanię) mogła 
skuteczniej, niż w minionych kilku latach, 
realizować swoje cele. Pokazał to prze-
bieg szczytów w Bratysławie we wrześniu 
2016 r., na Malcie w pierwszych dniach lu-
tego 2017 r. oraz w Rzymie w marcu 2017 r. 
z okazji 60-lecia traktatów rzymskich, 
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9 Projekt Traktatu�ustanawiającego�Konstytucję�dla�Europy nie uzyskał większości w referendach przeprowa-
dzonych we Francji (29.5.2005) oraz Holandii (1.6.2005). W konsekwencji proces ratyfikacji traktatu został 
wstrzymany, zaś referenda w tej kwestii planowane w Wielkiej Brytanii oraz Polsce nie odbyły się.
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Deklaracja berlińska Deklaracja rzymska

Ogólny wydźwięk

Z deklaracji berlińskiej przebija optymistycz-
ne nastawienie do przyszłości UE, głównie 
na tle rozszerzenia Unii o 8 państw Europy 
Środkowej i Wschodniej oraz Cypr i Maltę, co 
zasypało „nienaturalne” podziały w Europie. 
Źródłem optymizmu wyrażanego w deklaracji 
były ponadto europejski sukces gospodarczy 
oraz demokracja, która gwarantowała spra-
wiedliwość społeczną i pluralizm. Na tym tle 
państwa członkowskie przejawiały ambicje 
reformatorskie, wskazując na „stałą potrzebę 
odnawiania zgodnie z duchem czasu” politycz-
nego kształtu UE i wyznaczyły konkretną datę 
odnowienia fundamentów Unii (2009 r.). Istot-
nie, w grudniu 2007 r. państwom członkowskim 
udało się doprowadzić do podpisania nowego 
traktatu europejskiego – Traktatu z Lizbony, 
który wszedł w życie pod koniec 2009 r.

Deklaracja rzymska wyraża niepokój o perspek-
tywy UE w związku z doświadczeniami kryzysu 
finansowego i gospodarczego, który uderzył we 
wspólną walutę, a także kryzysu politycznego, 
społecznego i bezpieczeństwa w południowym 
sąsiedztwie Unii. Poczucie niepewności wzmagają: 
sytuacja na wschodzie Europy, wywołana agresyw-
ną polityką Rosji oraz decyzja o wyjściu Wielkiej 
Brytanii z UE. Tendencje odśrodkowe widoczne 
są też w wielu innych państwach Unii. W tekście 
deklaracji znajdują się symptomatyczne frazy, 
takie jak: „pojedynczo zostalibyśmy zmarginali-
zowani” oraz „świadomi obaw wyrażanych przez 
obywateli”. W deklaracji widoczna jest ostroż-
ność przywódców, którzy kładą nacisk bardziej 
na obronę traktatowego status�quo niż na szeroko 
zakrojone reformy ustrojowe Unii.

Zadania UE

Dużo miejsca w deklaracji berlińskiej poświęcono 
ideałom i wartościom, na których zbudowana 
została Unia. W centrum stawiano prawa czło-
wieka, a co za tym idzie – tolerancję, otwartość 
i „jedność w różnorodności”.

Na pierwszym planie deklaracji rzymskiej zna-
lazła się kwestia bezpieczeństwa, ze szczegól-
nym naciskiem na ochronę granic zewnętrznych, 
walkę z terroryzmem i przestępczością. Pojawiła 
się również deklaracja pogłębienia współpracy 
w dziedzinie obronności. Ważnymi elementami są: 
ożywienie europejskiej gospodarki po kryzysie, 
a także plan dokończenia budowy unii gospodarczej 
i walutowej oraz walka z bezrobociem i wyklucze-
niem społecznym.

Model integracji

Symbolicznym sygnatariuszem deklaracji ber-
lińskiej byli obywatele UE („My, obywatele Unii 
Europejskiej”). Nacisk na obywateli i na oby-
watelskość był swoistą próbą zjednania sobie 
tych, którzy w referendach odrzucili traktat 
konstytucyjny9. Korespondował też ze zmianami 

Symbolicznym sygnatariuszem deklaracji 
rzymskiej byli przywódcy państw i instytucji 
UE („My, przywódcy 27 państw członkowskich 
i instytucji UE”). Po dziesięciu latach zapał 
do rozwijania obywatelskości na poziomie UE 
wyraźnie osłabł, a rządy i instytucje zaczęły

Tabela 1. Porównanie treści berlińskiej deklaracji Rady Europejskiej z 2007 r. oraz deklaracji rzym-
skiej z 2017 r. odpowiednio z okazji 50. oraz 60. rocznicy traktatów rzymskich
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10 Koncepcja wielopoziomowego zarządzania politycznego zakładająca, iż trwałą konsekwencją procesu 
integracji europejskiej jest zatarcie podziału na klasycznie rozumiane funkcje zewnętrzne i wewnętrzne 
państwa. Dominium władzy skupionej w centralnych ośrodkach państwowych ulega bowiem wyraźnej dy-
fuzji, rozchodząc się w czterech niezależnych kierunkach – ku organizmom ponadnarodowym, samorządom 
terytorialnym, niezależnym strukturom globalnego rynku oraz samoorganizującemu się społeczeństwu  
<http://blizejbrukseli.malopolska-region.eu/Blizej-Brukseli-02.pdf>.
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traktatowymi, nad którymi toczyły się wówczas 
prace, których ważnym elementem było wzmoc-
nienie instytucji obywatelstwa UE. 
W sprawach organizacji wewnętrznej Unii w de-
klaracji berlińskiej widoczne było przywiązanie 
do popularnej wówczas koncepcji multi-level  
governance10 („Unia Europejska, państwa człon-
kowskie, ich regiony i struktury lokalne dzielą 
się zadaniami”).

podkreślać swoją rolę w reprezentowaniu obywa-
teli. W deklaracji rzymskiej położono nacisk na 
rolę parlamentów narodowych oraz przypomniano 
zasadę pomocniczości, akcentując w ten sposób 
znaczenie państw członkowskich. Podkreślono, 
że UE powinna być wielka w ważnych sprawach, 
ale w mniej istotnych działać z umiarem. Można to 
uznać za krytykę nadmiernej regulacji UE w nie-
których kwestiach szczegółowych i braku jej odpo-
wiedzi na strategiczne wyzwania. Sygnatariusze 
podnieśli ponadto problem nieprzejrzystości Unii 
oraz tzw. deficytu realizacji (nieimplementowania 
założeń przyjętych na forum UE).

Postrzeganie ogólnoeuropejskiej jedności

W deklaracji berlińskiej europejska jedność jest 
traktowana jako oczywisty element i źródło siły 
Unii („UE opiera się na równych prawach i so-
lidarnym współdziałaniu. Dzięki temu możemy 
w sprawiedliwy sposób godzić interesy poszcze-
gólnych państw członkowskich”).

Deklaracja rzymska również dostrzega europejską 
jedność, ale nie jako coś „naturalnego”, lecz raczej 
to, czego trzeba bronić. Zmieniło się też samo 
jej rozumienie przez uchylenie furtki dla Europy 
„wielu prędkości” („Będziemy działać wspólnie 
– w zależności od potrzeb w różnym tempie i z róż-
nym nasileniem – podążając jednocześnie w tym 
samym kierunku”). 

Relacje UE ze światem

Deklaracja berlińska akcentuje, iż również w przy-
szłości siłą UE będzie jej otwartość oraz wola 
wspierania poza swoimi granicami demokracji, 
stabilności i dobrobytu na świecie.

Deklaracja rzymska ma bardziej pragmatyczny 
charakter i koncentruje się na sprawach wewnętrz-
nych Unii. Obecnie UE ma skupić się przede 
wszystkim na wspomaganiu rozwoju gospodar-
czego w najbliższym sąsiedztwie, uwzględniając 
przy tym priorytet własnego bezpieczeństwa także 
w sferze militarnej.

Źródło: J. Szymańska: Unijne� deklaracje� jubileuszowe� z� Berlina� (2007)� i� Rzymu� (2017):� porównanie�
i�wnioski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych „Biuletyn”, nr 34/2017 z 4.4.2017.
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podczas których dyskutowano o spra-
wach ważnych dla UE (migracja i ochro-
na granic zewnętrznych, bezpieczeństwo 
i obrona, przełamanie gospodarczego ma-
razmu), ale w kwestii wyznaczenia drogi 
reform UE zapoczątkowano dopiero de-
batę na ten temat, na razie bez wiążących 
ustaleń11. Podejmowaniu ważkich decyzji 
w kwestii zmian instytucjonalnych w UE, 
które mogą poprawić funkcjonowanie Unii 
i nadać budowie wspólnoty nowy impuls, 
nie sprzyja to, że rok 2017 jest rokiem wy-
borczym w trzech ważnych dla procesu 
integracji europejskiej krajach: Holandii, 
Francji oraz Niemczech. Wygrana sił popu-
listycznych i eurosceptycznych w którymś 
z nich mogłaby uruchomić proces głębo-
kiej destrukcji Unii, włącznie z wyjściem 
z UE na przykład Francji, co – po brexi-
cie – jeszcze bardziej osłabiłoby Unię albo 
wręcz przekreśliło jej przyszłość.

Wybory w Holandii,  
Francji oraz Niemczech
W marcu 2017 r. w Holandii odbyły się wy-
bory do izby niższej Stanów Generalnych, 
w których zwycięstwo odniosła Partia 
Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji 
(VVD) kierowana przez premiera Marka 
Rutte’go, pokonując radykalną Partię 
Wol ności (PW) Geerta Wildersa. Taki 
wynik oznacza osłabienie fali populi-
zmu na holenderskiej scenie politycznej 

11 W dyskusję nad przyszłością UE włączył się również Parlament Europejski, który w przededniu 60. roczni-
cy traktatów rzymskich przyjął trzy rezolucje zawierające propozycje: a) reformy Unii w zakresie poprawy 
funkcjonowania UE na podstawie Traktatu z Lizbony, b) ewentualnych zmian i dostosowań w obecnej infra-
strukturze instytucjonalnej UE oraz c) mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro.

12 Rozmowy na temat nowej koalicji rządowej, z udziałem czterech ugrupowań (VVD, Demokraci 66, Apel Chrze-
ścijańsko-Demokratyczny, Zielona Lewica) przeciągają się i Holandia wciąż nie ma nowego rządu. Główną 
oś sporu między potencjalnymi koalicjantami stanowi polityka wobec uchodźców. 

oraz utrzymanie dotychczasowego pro-
unijnego kursu Holandii przez nowy rząd 
koalicyjny12. 

Pod koniec kwietnia (I tura) oraz na po-
czątku maja 2017 r. (II tura) miały miejsce 
wybory prezydenckie we Francji, które 
wygrał centrysta Emmanuel Macron, kan-
dydat socjalliberalnego i proeuropejskie-
go ruchu politycznego En Marche (pol. 
W ruchu, Naprzód), przegrała zaś Marine 
Le Pen, liderka Frontu Narodowego, sku-
piającego antyimigrancką i populistycz-
ną skrajną prawicę niechętnie nastawioną 
do Unii. 

Zdecydowane zwycięstwo w II turze 
E. Macrona oznacza, iż większość Fran-
cuzów nadal opowiada się za integracją 
europejską, dostrzegając w tym pro-
cesie istotne korzyści zarówno dla po-
zycji politycznej Francji w Europie i na 
świecie, jak i perspektyw gospodarki, 
silnie związanej ze wspólnym rynkiem. 
Prezydent E. Macron jest zdecydowa-
nym zwolennikiem Europy „wielu pręd-
kości”. Potwierdzenie poparcia większości 
Francuzów dla jego linii politycznej stano-
wiły wyniki wyborów do Zgromadzenia 
Narodowego przeprowadzone 11 czerwca 
(I tura) oraz 18 czerwca 2017 r. (II tura), 
w których wyraźne zwycięstwo odniosła 
partia En March. Ostatecznie ugrupowanie 
E. Macrona wraz z koalicyjnym Ruchem 
Demokratycznym zdobyło w izbie niższej 
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w sumie 350 mandatów (na 577 miejsc), 
co oznaczało uzyskanie bezwzględnej 
większości. 

Jeśli natomiast chodzi o planowane na 
wrzesień 2017 r. wybory parlamentar-
ne w Niemczech, to walka o fotel szefa 
rządu prawdopodobnie rozegra się pomię-
dzy pełniącą funkcję kanclerza od 12 lat 
Angelą Merkel (CDU) oraz Martinem 
Schultzem (SPD), byłym przewodniczą-
cym Parlamentu Europejskiego. W kon-
sekwencji nie należy się spodziewać istot-
nych zmian w podejściu Niemiec do UE. 
Obydwoje reprezentują silne proeuropej-
skie nastawienie, widząc zarazem potrze-
bę reformowania UE. Zgodnie opowiada-
ją się także za koncepcją Europy „wielu 
prędkości”, z tym że M. Schultz wydaje 
się być w tej kwestii bardziej radykalny 
niż A. Merkel. Różnice między Merkel 
a Schultzem widoczne są przede wszyst-
kim w sprawach wewnętrznej polityki 
gospodarczej Niemiec, w tym zwłaszcza 
programu liberalnych reform rynku pracy 
(tzw. Agenda 2010).

Koncepcje odzwierciedlające 
wewnętrzne zróżnicowanie Unii
W następstwie kolejnych rozszerzeń 
UE, zwłaszcza dokonanych w latach 
2004–2007 z udziałem 10 państw Europy 
Środkowej i Wschodniej, w sposób na-
turalny pogłębiło się zróżnicowanie we-
wnętrzne Unii. Znalazło to wyraz w dys-
kusjach o przyszłości UE, w których coraz 
silniej zaczęto się odwoływać do znanych 
już z przeszłości idei integracji zmiennej 
geometrii, „Europy wielu prędkości” czy 
„Europy á la carte”, oznaczających odej-
ście od paradygmatu Unii niepodzielonej, 

w której wszystkie kraje członkowskie 
podążają ścieżką integracji w tym samym 
tempie, na rzecz integracji elastycznej, 
gdzie ton wspólnocie nadaje grupa państw 
tworzących tzw. twardy rdzeń, a pozosta-
łe kraje, które z różnych powodów mniej 
angażują się w projekty integracyjne, sta-
nowią peryferie tego procesu. 

Pierwsze dwie formuły oznaczają wyło-
nienie się grupy państw tworzących „jądro 
Europy”, do której sukcesywnie dołącza-
łyby pozostałe kraje. Z kolei „Europa á la 
carte” polegałaby na tym, że państwa 
członkowskie byłyby co prawda związane 
podstawowym zasobem wspólnych celów, 
niemniej z pozostałych polityk Unii mo-
głyby wybierać jak z restauracyjnego menu 
decydując, w jakim stopniu chcą uczest-
niczyć w integracji. W miarę skonkrety-
zowane propozycje w tym zakresie poja-
wiły się w połowie lat 90., m.in. za sprawą 
Wolfganga Schäuble, obecnego ministra 
finansów Niemiec oraz Karla Lamersa, 
ówczesnego posła i rzecznika CDU ds. po-
lityki zagranicznej. Ideę „Europy wielu 
prędkości” przywołał ponownie w czerw-
cu 2015 r. François Hollande, apelując 
o stworzenie rządu strefy euro, który 
dysponowałby własnym budżetem 
i parlamentem. We wrześniu 2016 r. 
wizja „Europy wielu prędkości” powró-
ciła za sprawą Paolo Gentiloniego, wów-
czas ministra spraw zagranicznych, a dzi-
siaj premiera Włoch. Jego zdaniem Unia 
mogłaby tworzyć mniejszy krąg, połączo-
ny wspólną walutą, układem z Schengen 
i przede wszystkim lepszą koordynacją 
polityki obronności, obejmujący grupę 
siedmiu do dwunastu najbardziej zinte-
growanych państw. W tym kierunku idzie 
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także manifest pt. „Silna Europa w nie-
pewnym świecie”13 (ang. A strong Europe 
in a world of uncertainties), przed stawiony 
w czerwcu 2016 r. przez Franka-Walthera 
Steinmeiera, ówczesnego szefa niemieckiej 
dyplomacji a obecnie prezydenta Niemiec 
oraz Jeana-Marca Ayraulta, ministra spraw 
zagranicznych Francji. Dokument ten po-
stuluje, aby po brexicie Unia przekształci-
ła się w unię bezpieczeństwa ze wspólną 
polityką obronną, a także zintegrowaną 
polityką azylową i migracyjną. Zawiera 
również pakiet propozycji dotyczących 
kwestii społeczno-gospodarczych, adre-
sowany głównie do państw strefy euro14. 

Chociaż zróżnicowana integracja od 
dawna jest już w Unii Europejskiej fak-
tem15, to jednak jeszcze nie tak dawno 
traktowano ją jako sytuację zasadniczo 
niepożądaną, oznaczającą swoistą cenę 
za postęp w budowie wspólnoty europej-
skiej. Obecnie zróżnicowana integracja 
przestaje być postrzegana jako przejścio-
we – wymuszone realiami coraz bardziej 
podzielonej UE – odstępstwo od paradyg-
matu spójności, uważanego do niedawna 
za siłę napędową procesu integracji. Co 
więcej, w zróżnicowanej integracji widzi 

13 J-M. Ayrault, F-W. Steinmeier: A�strong�Europe�in�a�world�of�uncertainties, Auswärtiges Amt, Berlin 2016 
<http://static.presspublica.pl/red/rp/pdf/DokumentUE.pdf>.

14 A. Polak, M. Sutowski, A. Skrzypek: Europa�będzie�się�wykuwać�w�kryzysach…, op. cit., s. 12-14.
15 Wyrazem zróżnicowanej integracji są na przykład: Pakt euro plus przyjęty przez większość państw UE 

w 2011 r., pakiet fiskalny z 2012 r. czy regulacje dotyczące patentu europejskiego. Najbardziej spektaku-
larnymi przykładami funkcjonowania w UE formuły wielu prędkości jest oczywiście strefa wspólnej waluty 
euro, obejmująca 19 z 27 państw UE a także strefa Schengen, w której uczestniczą 22 kraje. Nie wszystkie 
państwa UE biorą także udział w działaniach w ramach polityki obronnej Unii.

16 P. Buras: Przygotujcie�się�na�nową�Europę, Fundacja Batorego, Warszawa, luty 2017, s. 4 i dalsze.
17 L. Jażdżewski: UE:�Senny�koszmar�po�Brexicie, „Rzeczpospolita” <http://www.rp.pl/Publicystyka 

/307219888-UE-Senny-koszmar-po-Brexicie.html>. A. Godlewski: Co Niemcy stracą, a co zyskają na  
Brexicie, portal obserwatorfinansowy.pl <https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/ 
co-niemcy-straca-a-co-zyskaja-na-brexicie/>.

się teraz dobry sposób na rozwiązanie pro-
blemów, przed którymi stoi UE, włącznie 
z uchronieniem Unii przed rozpadem16. 
Odchodzenie od paradygmatu spójności 
UE znajduje wyraz w pojawiających się 
propozycjach zmian instytucjonalnych, 
postulujących na przykład emancypację 
strefy euro. 

Dostrzegając potrzebę zmian instytu-
cjonalnych w UE większość państw człon-
kowskich jest zarazem przeciwna szybkiej 
rewizji traktatów unijnych, obawiając się, 
że wynegocjowanie nowego traktatu eu-
ropejskiego może być w obecnej atmosfe-
rze politycznej – pełnej podziałów między 
państwami członkowskimi oraz głównymi 
siłami politycznymi w Unii – zadaniem 
bardzo trudnym, grożącym otwarciem 
przysłowiowej puszki Pandory. Dyskusja 
o nowym traktacie trwałaby bardzo długo, 
a w jej trakcie zapewne pojawiłyby się 
także skrajne postulaty godzące w samą 
istotę idei integracji europejskiej. W efek-
cie Unia mogłaby zostać jeszcze bardziej 
osłabiona, co przydałoby dodatkowych 
argumentów eurosceptykom17. Problem 
polega jednak na tym, że bez zmian trak-
tatowych trudno będzie usunąć słabości 
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wspólnotowego modelu podejmowania 
decyzji w UE18, które z całą mocą ujaw-
niły się w warunkach światowego kryzy-
su gospodarczego i finansowego 2008+, 
uniemożliwiając szybkie ustalenie stano-
wiska 28 państw członkowskich, zwłasz-
cza w sprawach trudnych, skutkujących 
zwiększeniem obciążeń finansowych lub 
pomniejszeniem spodziewanych korzyści 
z tytułu członkostwa w UE. W tej sytuacji 
wzrosła ranga współpracy międzyrządowej 
(metody schengeńskiej19), kreowanej przez 
najsilniejsze kraje Unii. Zaletą tej metody 
jest możliwość rozwiązywania wielu zło-
żonych problemów, które – jeśli trzymać 
się ram instytucjonalno-prawnych Unii 
– wymagałyby zmian traktatowych, kon-
testowanych z reguły przez część państw 
członkowskich. Metoda schengeńska nie 
stanowi jednak uniwersalnego narzędzia 
reformowania Unii. W szczególności nie-
które działania zmierzające do formalnej 
autonomizacji strefy euro, w tym na przy-
kład utworzenie odrębnego budżetu stre-
fy, muszą być powiązane z odpowiednimi 
korektami traktatowymi.

Poza tym jest jeszcze delikatna kwe-
stia przywództwa w zmieniającej się 
Unii. Od wybuchu światowego kry-
zysu finansowego 2008+ rolę lidera 
UE niejako z konieczności wzięły na 
siebie Niemcy. Po wyjściu Wielkiej 

18 Istotą metody wspólnotowej jest oparcie procesu podejmowania decyzji w UE na przejrzystych zasadach 
określonych w traktatach unijnych, z decydującą rolą instytucji ponadnarodowych (Komisji Europejskiej 
oraz Parlamentu Europejskiego) działających w interesie całej UE, które równoważą stanowisko państw 
największych, czyniąc jednocześnie bardziej słyszalnym głos krajów o mniejszym potencjale (Polska).

19 Metoda schengeńska polega na tym, że grupa państw członkowskich reguluje istotne dla Unii sprawy poza 
wspólnie ustalonymi procedurami określonymi w traktatach unijnych. Zawarte w ten sposób umowy wpro-
wadzane są później do porządku prawnego UE, nawet jeśli niektóre państwa członkowskie nie chcą przyjąć 
takich norm. Przykładem może tu być Traktat�o�stabilności,�koordynacji�i�zarządzaniu�w�unii�gospodarczej�
i�walutowej�(tzw. Pakt�fiskalny), podpisany 1.3.2012 bez udziału Wielkiej Brytanii i Czech.

Brytanii z Unii, pozycja Niemiec 
w Europie jeszcze bardziej wzrośnie, 
zwłaszcza że gospodarka francuska 
zaczyna pozostawać w tyle za gospo-
darką niemiecką. O ile jednak w sy-
tuacji, gdy istniała realna groźba roz-
padu strefy euro oraz zahamowania 
integracji europejskiej, przywództwo 
Niemiec w UE, z trudem, ale było ak-
ceptowane, w sytuacji, kiedy takie za-
grożenia zostały oddalone, kierowni-
cza rola Niemiec jest w gronie państw 
członkowskich często kontestowana. 
Pojawiają się także głosy, iż Niemcy do-
tychczas w niewystarczającym stopniu 
skupiały się na rozwiązywaniu dwóch 
najważniejszych wyzwań, wobec któ-
rych stoi Unia Europejska, tj. kryzy-
su strefy euro oraz migracyjnego, co 
stawia pod znakiem zapytania efekty 
przywództwa Niemiec w UE w tym 
obszarze. Dzieje się tak głównie dla-
tego, że Niemcy – kierując się przede 
wszystkim własnymi interesami poli-
tycznymi i gospodarczymi – starają się 
minimalizować (i tak bardzo wysokie) 
obciążenia dla niemieckiego budżetu 
oraz gospodarki związane z działaniami 
antykryzysowymi i w dużym stopniu 
próbują przerzucać ich koszty na inne 
państwa członkowskie. Forsują przy 
tym własne pomysły na rozwiązywanie 
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pojawiających się problemów, w zbyt 
małym stopniu uwzględniając interesy 
gospodarcze oraz polityczne krajów 
Unii Europejskiej zaangażowanych 
w poszczególne działania20.

Ważnym elementem politycznego tła 
debaty o przyszłości UE stanowić bę-
dzie uruchomiony w marcu 2017 r. pro-
ces wychodzenia Wielkiej Brytanii z UE. 
Pierwsza faza rozpoczętych 19 czerwca 
2017 r. negocjacji brytyjsko-unijnych 
w sprawie brexitu dotyczyć będzie wa-
runków (w tym finansowych) wyjścia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii i dopiero 
po osiągnięciu „wystarczającego postę-
pu” w tej sprawie możliwe będzie podję-
cie rozmów mających na celu określenie 
przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z UE. 
Negocjacje w sprawie brexitu objąć muszą 
wiele wrażliwych tematów, takich jak: 
• wielkość zobowiązań finansowych Zjed-
noczonego Królestwa wobec Unii21; 
• prawa 1,2 mln Brytyjczyków mieszka-
jących w państwach kontynentalnej czę-
ści Europy oraz 3 mln obywateli innych 
państw Unii i spoza UE mieszkających 
w Wielkiej Brytanii; 
• zasady wymiany towarowej i dostępu 
Wielkiej Brytanii do wspólnego rynku;

20 T. G. Grosse: Ku�Europie�dwóch�prędkości?�Strategia�Niemiec�wobec�kryzysu�integracji�europejskiej, Cen-
trum Analiz Klubu Jagiellońskiego, „Analiza” 1/2017, s. 7.

21 Według różnych źródeł chodzić może o kwotę w wysokości od 50 mld euro (wypowiedź Jeana-Claude’e 
Junckera) lub 60 mld euro (wypowiedź premiera Luksemburga Xaviera Bettela) do nawet 100 mld euro 
(szacunki eksperckie udostępnione przez „Financial Times”), na którą złożą się: a) składki członkowskie za 
najbliższe dwa lata, kiedy Wielka Brytania formalnie rzecz biorąc jeszcze będzie krajem UE, b) gwarancje 
kredytowe udzielone przez Wielką Brytanię innym państwom UE (w tym zwłaszcza Irlandii), c) zadeklaro-
wany wcześniej przez Zjednoczone Królestwo wkład w wieloletnie projekty wspólnotowe a także d) emery-
tury i renty dla Brytyjczyków zatrudnionych w instytucjach wspólnotowych. J. Mayes: UK�threatens�to�quit�
Brexit�talks�if�it�faces�massive�bill,�„Business Standard” z 22.5.2017 <http://www.business-standard.com/
article/international/uk-threatens-to-quit-brexit-talks-if-it-faces-massive-bill-117052200100_1.html>.

22 Raport dostępny jest m.in. pod adresem <www.consilium.europa.eu/pl/policies/emu-report-2015>.

• zasady świadczenia usług finansowych 
przez londyńskie City na rzecz państw UE; 
• udział Wielkiej Brytanii w kontroli gra-
nic Unii. 

Rozstrzygnięcia w tym zakresie siłą rze-
czy znajdą odzwierciedlenie w unijnych 
dyskusjach na temat przyszłości UE.

Scenariusze dalszego przebiegu 
integracji europejskiej
Jedną z ważnych prób określenia przyszło-
ści integracji europejskiej, w szczególno-
ści w odniesieniu do strefy euro, stanowił 
tzw. „Raport pięciu przewodniczących” 
(Jeana-Claude’a Junckera, szefa Komisji 
Europejskiej; Donalda Tuska, szefa Rady 
Europejskiej; Jeroena Dijsselbloema, 
szefa Eurogrupy; Mario Draghiego, pre-
zesa Europejskiego Banku Centralnego 
oraz Martina Schulza, szefa Parlamentu 
Europejskiego) opublikowany w czerw-
cu 2015 r. pt. „Dokończenie budowy unii 
gospodarczej i walutowej”22. W raporcie 
podkreślono, że współpraca i koordynacja 
działań państw członkowskich strefy jest 
niewystarczająca i w związku z tym nie-
zbędne jest poszerzenie zakresu kompe-
tencji szczebla wspólnotowego, zwłaszcza 
o problematykę budżetową oraz politykę 



Nr 4/lipiec-sierpień/2017 151 

Unia na rozdrożu   państwo i społeczeństwo

gospodarczą23. Przedstawiona w raporcie 
ścieżka działań obejmowała dwa bloki te-
matyczne: porządkowanie i usprawnienie 
instrumentów unii gospodarczej i walu-
towej w ramach obowiązujących trakta-
tów (z terminem realizacji do 30 czerw-
ca 2017 r.) oraz zmiany wymagające ich 
otwarcia (z terminem realizacji do 2025 r.). 
W świetle gwałtownych wstrząsów, jakie 
wkrótce po opublikowaniu dokumentu 
dotknęły UE, w tym zwłaszcza kryzysu 
migracyjnego oraz brexitu, zaproponowane 
działania i harmonogram ich wdrożenia 
w krótkim czasie uległy znaczącej dez-
aktualizacji.

Biała księga Komisji Europejskiej
W orędziu o  stanie Unii w 2016 r. 
Jean-Claude Juncker zapowiedział, iż 
Komisja Europejska przed szczytem UE 
w Rzymie w marcu 2017 r. poświęco-
nym 60-leciu traktatów rzymskich za-
prezentuje dokument przedstawiający 
wizję dalszego rozwoju Unii do 2025 r., 
stanowiący wkład Komisji w debatę na 
ten temat. W wykonaniu tej deklara-
cji 1 marca 2017 r. Komisja Europejska 
opublikowała „Białą księgę w sprawie 
przyszłości Europy”24, w której zaprezen-
towała pięć scenariuszy opisujących per-
spektywy integracji europejskiej w ciągu 
najbliższych ośmiu lat.

23 A. K. Cianciara: Czy�tylko�różne�prędkości?�Przyszłość�integracji�europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, 
nr 1/2017, s. 59-60.

24 White�Paper�on�the�future�of�Europe.�Reflections�and�scenarios�for�the�EU-27�by�2025, EuropeanCommission, 
COM (2017) 2025, 1 March 2017.

25 J-C. Juncker: Nowy�początek�dla�Europy:�Mój�program�na�rzecz�zatrudnienia,�wzrostu,�sprawiedliwości�
oraz�zmian�demokratycznych, Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu 
Europejskiego, Strasburg, 15.7.2014; Deklaracja�z�Bratysławy�i�Plan�z�Bratysławy, Bratysława, 16.9.2016 
<www.consilium.europa.eu/pl/press/press-release/2016/09/16-bratislava-declaration-androadmap>.

Pierwszy z przedstawionych scenariu-
szy pn. „Kontynuacja” zakłada general-
ne utrzymanie dotychczasowego kursu 
działań UE, obejmujących realizację 
unijnej strategii wzrostu gospodarczego, 
zwiększenie odporności strefy euro na 
szoki zewnętrzne, wzmocnienie jedno-
litego rynku w wybranych dziedzinach, 
bieżące zarządzanie kryzysowe, a także 
wzmocnienie Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych. Przewidziana jest nato-
miast aktualizacja tej agendy w duchu opu-
blikowanych w lipcu 2014 r. wytycznych 
politycznych na nadchodzącą wówczas 
kadencję Komisji Europejskiej oraz de-
klaracji i planu z Bratysławy, przyjętych 
na szczycie UE we wrześniu 2016 r.25.

Drugi scenariusz pn. „Nic poza jed-
nolitym rynkiem” odpowiada sytuacji, 
w której państwa członkowskie nie zdo-
łają osiągnąć porozumienia dotyczącego 
większości polityk unijnych (w tym mi-
gracyjnej oraz bezpieczeństwa i obrony), 
w następstwie czego problematyka objęta 
nimi powróci ze szczebla wspólnotowego 
na poziom narodowy. W tej sytuacji jedyną 
sferą, w której pozostanie możliwość roz-
wijania współpracy w ramach UE będzie 
jednolity rynek i na tej sferze skupi się dzia-
łalność agend unijnych. Komisja Europejska 
zwraca uwagę, że przyjęcie takiej mocno 
zawężonej optyki może oznaczać trudności 
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z utrzymaniem swobody przepływu osób 
i usług. Ponadto Unia przestanie być repre-
zentowana na forach międzynarodowych.

Trzeci scenariusz pn. „Ci, którzy chcą 
więcej, robią więcej” oznacza po prostu 
„Europę wielu prędkości” będącej jedną 
z formuł zróżnicowanej integracji. Sama 
idea nie jest oczywiście nowa, a w obecnej 
strukturze UE funkcjonuje już wiele roz-
wiązań urzeczywistniających taką koncep-
cję dzięki wprowadzonej mocą Traktatu 
z Lizbony możliwości tzw. współpracy 
wzmocnionej między zainteresowanymi 
państwami w wybranych dziedzinach. 
Komisja Europejska przewiduje, że do 
2025 r. grupy państw Unii tworzących 
tzw. koalicje chętnych będą w stanie osią-
gnąć bardziej rozwiniętą współpracę w ta-
kich dziedzinach jak: obrona (wzmocnio-
na współpraca w odniesieniu do operacji 
wojskowych oraz zaopatrzenia w uzbro-
jenie i sprzęt wojskowy), bezpieczeństwo 
i sprawiedliwość (współpraca policji i służb 
wywiadowczych) oraz strefa euro (harmo-
nizacja w zakresie opodatkowania i stan-
dardów polityki społecznej). Współpraca 
państw spoza koalicji chętnych pozostałaby 
w tych dziedzinach na dotychczasowym 
poziomie. Komisja Europejska podkreśla, 
że do koalicji chętnych w danym obszarze 
współpracy będą mogły z czasem przystą-
pić państwa, które początkowo taką pogłę-
bioną współpracą nie były zainteresowane. 

26 Chęć przystąpienia do układu z Schengen deklarują m.in. Bułgaria i Rumunia, które w ocenie Komisji Eu-
ropejskiej spełniły już związane z tym warunki. Kraje te nie mogą jednak wejść w skład strefy Schengen 
z uwagi na opór niektórych członków strefy, np. Niemiec, Holandii, Finlandii i Francji. P. Toporowski, J. Szy-
mańska: UE�na�rozdrożu:�wkład�Komisji�Europejskiej�w�debatę�nad�przyszłością�Unii, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, „Biuletyn” z 6.3.2017. 

27 Np. punktem spornym jest kwestia pracowników delegowanych, w szczególności zaś ograniczenie czasu delego-
wania i zrównanie płac pracowników delegowanych z płacami pracowników zatrudnionych w państwie docelowym.

Przykład strefy Schengen pokazuje jednak, 
że przystąpienie kolejnych krajów do reali-
zowanych już projektów wspólnotowych 
może być w praktyce utrudnione26. 

Czwarty scenariusz „Róbmy mniej, 
ale bardziej efektywnie” przewiduje, że 
UE skupi się na współpracy w ramach 
ograniczonej liczby obszarów prioryte-
towych (innowacje, handel, bezpieczeń-
stwo i obrona, zarządzanie granicami), 
w których zakładane cele można osiągnąć 
szybciej i skuteczniej dzięki koncentra-
cji wysiłków i zasobów. Z kolei w dzie-
dzinach, w których Unia nie może być 
efektywna lub efekty działań są skrom-
ne (rozwój regionalny, zdrowie publicz-
ne, niektóre obszary polityki zatrudnienia 
i polityki społecznej) aktywność UE zo-
stanie ograniczona albo nawet całkowicie 
wstrzymana. Niewątpliwym pozytywem 
tego scenariusza będzie wyraźne oddzie-
lenie kompetencji państw członkowskich 
od uprawnień instytucji wspólnotowych, 
a także usprawnienie procesu decyzyjnego 
w obszarach objętych pogłębioną współ-
pracą. Urzeczywistnienie tego scenariusza 
wymaga jednak precyzyjnego określenia 
zakresu wspólnych działań w wybranych 
obszarach współpracy, co jak pokazuje 
przykład jednolitego rynku (a zwłaszcza 
zasady swobodnego przepływu osób) może 
być trudne z uwagi na rozbieżne interesy 
państw członkowskich27.
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Piąty scenariusz pn. „Robić wspólnie 
znacznie więcej” przewiduje, iż wszyst-
kie państwa członkowskie zdołają poro-
zumieć się w kwestii rozwijania głębszej 
współpracy w ramach każdej z polityk unij-
nych. Na przykład w 2025 r. w dziedzi-
nie handlu Unia będzie mogła już działać 
jako jeden organizm, a ponadto będzie ofi-
cjalnie reprezentowana na forach między-
narodowych. Utworzona zostanie także 
Europejska Unia Obrony, która ma sta-
nowić strukturę komplementarną wobec 
NATO. W sumie realizacja tego scena-
riusza oznaczałaby istotne wzmocnienie 
kompetencji instytucji wspólnotowych, 
co powoduje, iż obecnie taka opcja jest 
mało realna z uwagi na zdecydowany opór 
wielu państw oraz społeczności UE przed 
uszczupleniem kompetencji narodowych. 
Większym poparciem cieszy się wariant 
odwrotny, to znaczy powrót przynajmniej 
części kompetencji pozostających obec-
nie w gestii instytucji wspólnotowych na 
szczebel narodowy28.

W końcu maja 2017 r. Komisja Euro-
pejska przedstawiła dokument uzupeł-
niający „Białą księgę” w odniesieniu do 
strefy euro, wskazujący na potrzebę szyb-
kiego (w perspektywie 2025 r.) pogłębie-
nia unii gospodarczej i walutowej dzięki 
ścieżce wyznaczonej we wspomnianym 
„Raporcie pięciu przewodniczących” 

28 P. Toporowski, J. Szymańska: UE�na�rozdrożu…,�op. cit. 
29 Dokument�otwierający�debatę�w�sprawie�pogłębienia�Unii�gospodarczej�i�walutowej,�Komisja Europejska, 

COM(2017) 291 z 31.5.2017. Zob. także: S. Płócienniak: Reforma�strefy�euro:�wizja�Komisji�Europejskiej 
„Komentarz PISM”, nr 17/2017.

30 W wypadku unii bankowej i rynków kapitałowych kluczowe znaczenie będą miały uzgodnienia dotyczące fi-
nansowania funduszu restrukturyzacji i upadłości banków oraz wspólnego ubezpieczenia depozytów. Z kolei 
w wypadku architektury unii gospodarczej i walutowej zasadniczy problem stanowić będzie uwspólnotowie-
nie ryzyka finansowego oraz narzędzia wspierania państw znajdujących się w kryzysie.

z czerwca 2015 r. W związku z tym Komisja 
Europejska postuluje bardziej konsekwent-
ną realizację przedstawionych już propo-
zycji i uzgodnienia dodatkowych kroków, 
jakie należy podjąć w trzech obszarach 
problemowych, obejmujących29: 
1. Dokończenie tworzenia unii finanso-
wej, przeprowadzone w dwóch etapach: 
do końca 2019 r., kiedy odbędą się następ-
ne wybory do Parlamentu Europejskiego 
oraz w latach 2020-2025. W pierwszym 
etapie powinna zostać sfinalizowana unia 
bankowa oraz unia rynków kapitałowych, 
a także dokonać się postęp w zbliżaniu po-
lityki socjalnej i gospodarczej, natomiast 
w drugim etapie ukończona powinna zo-
stać budowa architektury unii gospodar-
czej i walutowej30. Dodatkowo Komisja 
Europejska proponuje wiele zmian w za-
rządzaniu sferą finansową, prowadzących 
z czasem do utworzenia odrębnego bu-
dżetu dla strefy euro. Nastąpi to jednak 
dopiero w dalszej perspektywie, zaś na 
razie postulaty Komisji ograniczają się 
głównie do kwestii narzędzi wspierają-
cych inwestycje.
2. Silniejsze zintegrowanie unii gospodar-
czej i fiskalnej przez wzmocnienie już ist-
niejących elementów, takich jak „europej-
ski semestr na rzecz koordynacji polityki 
gospodarczej”, a także powiązanie wsparcia 
finansowego z budżetu UE z reformami 
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strukturalnymi. Służyć temu będą również 
ewentualne decyzje dotyczące poprawy 
zdolności stabilizowania strefy euro w wy-
miarze makroekonomicznym.
3. Ugruntowanie demokratycznej rozliczal-
ności (kontroli publicznej) oraz wzmoc-
nienie instytucji strefy euro. Niezbędna 
do tego jest zgoda państw członkowskich 
na poszerzenie zakresu kompetencji doty-
czących spraw strefy wykonywanych na 
mocy wspólnych ram prawnych. Dalsza 
integracja polityczna mogłaby oznaczać 
zbudowanie na nowo równowagi między 
Komisją Europejską oraz Eurogrupą, co 
z kolei mogłoby uzasadnić mianowanie sta-
łego przewodniczącego Eurogrupy, a także 
ustanowienie zewnętrznej reprezentacji 
obszaru wspólnej waluty. Pojawiają się 
także postulaty powołania ministerstwa 
skarbu strefy euro (ewentualnie w połą-
czeniu z utworzeniem budżetu strefy) 
oraz Europejskiego Funduszu Walutowego.

Istotnym wyzwaniem dla przyszło-
ści strefy euro jest kwestia uwspólno-
towienia długu publicznego. Komisja 
Europejska zaproponowała w tym wzglę-
dzie wprowadzenie tzw. bezpiecznych 
obligacji europejskich, stanowiących pro-
dukt finansowy oparty na obligacjach rzą-
dowych państw członkowskich, emito-
wany przez przyszłe ministerstwo skarbu 
strefy euro, a przypominający amerykań-
skie obligacje federalne. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu zmniejszeniu uległoby ry-
zyko finansowe będące konsekwencją 
tego, że banki preferują zakup obligacji 
emitowanych przez rząd macierzystego 

31 S. Płócienniczak: Reforma�strefy…, op. cit.
32 P. Samecki: Scenariusze�i�ryzyka…, op. cit., s. 66.

kraju i w konsekwencji w razie kryzysu 
finansów publicznych także popadają 
w kłopoty. Za takim rozwiązaniem optują 
kraje borykające się z wysokim długiem 
publicznym, w tym na przykład Włochy 
i Francja, natomiast sceptycznie podcho-
dzą do tego Niemcy, obawiając się skut-
ków dzielenia ryzyka finansowego dla 
swojego budżetu31. 

Który z wymienionych w „Białej księ-
dze” scenariuszy integracji europejskiej 
wydaje się obecnie najmniej a który najbar-
dziej prawdopodobny? Przede wszystkim 
można chyba przyjąć, że nie nastąpi regres 
integracji, o którym jest mowa w scenariu-
szu II („Nic poza jednolitym rynkiem”), 
chociaż oczywiście nie można wykluczyć, 
iż w kilku państwach dojdą do głosu siły 
niechętne Unii, w efekcie czego nastąpił-
by na przykład rozpad strefy Schengen 
lub ograniczenie budżetu UE32. Wówczas 
wspólnota uległaby zawężeniu zasadniczo 
do jednolitego rynku w elementarnej po-
staci, z utrudnieniami w zakresie swobody 
przepływu usług i osób. Mało realny wy-
daje się także scenariusz V („Robić wspól-
nie znacznie więcej”) z uwagi na wyraźnie 
widoczny brak poparcia dla wzmocnienia 
federalistycznego wymiaru wspólnoty.

Objęcie urzędu prezydenta Francji 
przez E. Macrona, zdecydowanego zwo-
lennika pogłębienia integracji według kon-
cepcji „Europy wielu prędkości”, zapewne 
wkrótce zaowocuje odświeżeniem dia-
logu i ścisłej współpracy francusko-nie-
mieckiej na rzecz zreformowania Unii. 
Oznaczać to będzie nowy, silny impuls 



Nr 4/lipiec-sierpień/2017 155 

Unia na rozdrożu   państwo i społeczeństwo

w procesie budowania takiej koncepcji 
wraz z emancypacją polityczną i finan-
sową strefy euro33. Inną sprawą jest, że 
przynajmniej do momentu ukształtowa-
nia się koalicji rządowej w Niemczech 
– wyłonionej w wyniku wyborów par-
lamentarnych we wrześniu 2017 r. – nie 
należy się spodziewać intensywnych dzia-
łań na tym polu. Nawet bowiem zago-
rzali zwolennicy integracji europejskiej 
zaczynają zauważać, że „więcej Europy” 
nie jest odpowiedzią na każde wyzwanie 
stojące przed Unią. W tę sytuację dobrze 
wpisuje się Donald Tusk, który podkreśla, 
że nadmierny nacisk na dalszą integra-
cję może być paliwem dla populistycz-
nych i radykalnych nastrojów panujących 
w Europie. Według niego, największym 
zagrożeniem dla UE jest triumf euro-
sceptycznych i antyliberalnych partii po-
litycznych. Aby uniknąć tego scenariu-
sza, trzeba porzucić plany postępującej 
integracji i skupić się na praktycznych 
zadaniach: wzmacnianiu zewnętrznych 
granic czy finalizowaniu unii bankowej34. 
Swego rodzaju integracyjna pauza byłaby 
o tyle pożądana, iż dałaby czas potrzebny 

33 Oczywiście poparcie Niemiec i Francji dla idei Europy�wielu�prędkości nie oznacza, że stanowiska obydwu 
krajów w tej kwestii są całkowicie tożsame. Na przykład generalnie akceptowany pomysł E. Macrona doty-
czący utworzenia stanowiska europejskiego ministra finansów, zdaniem strony niemieckiej (W. Schäuble) 
wymaga wyposażenia takiego organu w odpowiednio mocne kompetencje, a w tej kwestii propozycje fran-
cuskie są na razie mało konkretne. Zob. wywiad z W. Schäuble dla magazynu „Der Spiegel” z 13.5.2017  
< http://www.spiegel.de/international/germany/interview-with-wolfgang-schaeuble-we-all-wish-macron-
success-a-1147461.html>.

34 Zob. wystąpienia D. Tuska z okazji 40. rocznicy Europejskiej Partii Ludowej (EPP) 30.5.2016 <www.consilium.
europa.eu/en/press/press-release/2016/05/30-pec-speech-epp> oraz na Szczycie Europejskiego Biznesu 
1.6.2016 <www.consilium.europa.eu/en/press/press-release/2016/06/01-tusk-speech-european-business-
summit/>. A. Polak, M. Sutowski, A. Skrzypek: Europa�będzie�się�wykuwać�w�kryzysach…, op. cit., s. 18-19.

35 Odpowiedni fragment deklaracji rzymskiej brzmi następująco: Będziemy�działać�wspólnie�–�w�zależności�
od�potrzeb�w�różnym�tempie�i�z�różnym�nasileniem�–�podążając�w�tym�samym�kierunku,�tak�jak�czyniliśmy�to�
w�przeszłości,�zgodnie�z�Traktatami,�nie�odmawiając�tym,�którzy�zechcą�się�przyłączyć�później.�Nasza�Unia�
jest�niepodzielona�i�niepodzielna.�

do odbudowy relacji między unijną spo-
łecznością a brukselskimi elitami. Służyć 
temu będzie m.in. wzmocnienie zasady 
pomocniczości, zgodnie z którą UE może 
interweniować tylko wówczas, gdy jest 
w stanie działać bardziej skutecznie niż 
państwa członkowskie na szczeblu kra-
jowym, regionalnym lub lokalnym.

W kierunku autonomizacji strefy euro
Koncepcja „Europy wielu prędkości” cie-
szy się poparciem państw UE mających 
decydujący wpływ na kształt i przebieg 
procesu integracji europejskiej. Za takim 
rozwiązaniem jednoznacznie opowie-
działa się m.in. kanclerz Niemiec Angela 
Merkel podczas nieformalnego szczytu 
na Malcie w lutym 2017 r. uznając, że 
jest to rozsądna odpowiedź na wyzwa-
nia, przed którymi stoi UE. Znalazło 
to swój wyraz w deklaracji rzymskiej, 
z jednoczesnym zaznaczeniem – na co 
nalegała m.in. Polska – że „Europa wielu 
prędkości” będzie otwarta dla państw, 
które zechcą się przyłączyć do projektu 
w terminie późniejszym35. Tę ideę popar-
li przywódcy Niemiec, Francji, Włoch 
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i Hiszpanii, którzy na zaproszenie kończą-
cego prezydenturę F. Hollande’a zebrali 
się na początku marca 2017 r. w Wersalu. 
Otwierając spotkanie, prezydent Francji 
podkreślił, iż „…jedność nie oznacza jed-
nolitości”, stwierdzając dalej, że „…chodzi 
o to, aby iść szybciej i mocniej w gronie 
niektórych krajów, nie wykluczając in-
nych, ale tak, by inni nie mogli się temu 
przeciwstawić”. W podobnym duchu 
wypowiadała się w Wersalu A. Merkel: 
„musimy odważyć się na to, by niektóre 
kraje szły do przodu, jeżeli nie wszyscy 
będą chcieli brać udział”. Zdaniem kanc-
lerz Niemiec „Europa różnych prędko-
ści” „…jest koniecznością, w przeciwnym 
razie dojdzie do zastoju”. Praktycznym 
wyrazem tej koncepcji ma być zróżnico-
wana współpraca państw w wybranych 
dziedzinach, takich jak: obrona, strefa 
euro, harmonizacja podatkowa, sprawy 
socjalne, kultura i sprawy młodzieży36. 
Reformy UE idące w tym kierunku zdecy-
dowanie popiera nowy prezydent Francji 
E. Macron, akcentując zarazem koniecz-
ność respektowania przez wszystkie pań-
stwa członkowskie, w tym zwłaszcza kraje, 
które korzystają z funduszy europejskich, 
wartości na których zbudowana została 
Unia37. Jednocześnie optuje za pogłębie-
niem unii walutowej, która powinna mieć 
własny rząd oraz dysponować odrębnym 
budżetem.

36 Komunikat PAP z 6.3.2017 <www.pap.pl/aktualnosci/news,830507, kanclerz-merkel-za-europa-roznych-
-predkosci-.html>; E. Zalan: EU’s�big�four�back�„Multi-speed”�Europe,�„Euobserver” z 7.3.2017   
<https://euobserver.com/news/137134>.

37 Zob. wywiad E. Macrona dla 8 europejskich dzienników, w tym „Gazety Wyborczej”, udostępniony 21.6.2017 
<http://wyborcza.pl/7,75399,21990918,prezydent-macron-w-wywiadzie-dla-wyborczej-europa-niejest.
html>. Wspomniany wywiad został omówiony m.in. w: Ł. Jurczyszyn: Wywiad�z�Macronem�zapowiada�po-
głębienie�strefy�euro�i�trudne�relacje�z�Grupą�Wyszehradzką, „Komentarz PISM”, nr 30/2017.

Zacieśnianie integracji gospodarczej 
i politycznej prowadzić będzie do dal-
szego przesuwania się punktu ciężkości 
UE w kierunku strefy euro, stanowią-
cej najważniejszą konstelację w ramach 
wewnętrznego zróżnicowania Unii. 
Tym samym, kluczowe państwa obsza-
ru wspólnej waluty odgrywać będą – tak 
zresztą, jak to się już dzieje – decydują-
cą rolę w procesie decyzyjnym. Wysoce 
prawdopodobna jest zarazem stopniowa 
formalnoprawna autonomizacja strefy 
euro, dokonywana – w granicach, w ja-
kich to będzie możliwe z punktu widzenia 
prawa europejskiego – za pomocą środków 
międzyrządowych (metoda schengeńska). 
Ponieważ wszyscy członkowie założycie-
le Wspólnot Europejskich, w tym oczy-
wiście Niemcy i Francja, przyjęli euro, 
dla nich konsolidacja strefy euro w węż-
szym wymiarze niż całej Unii 27 krajów 
oznaczać będzie powrót do sprawdzonej 
formuły współdziałania państw dawnej 
„piętnastki”. Przy okazji kraje te pozby-
łyby się niewygodnych ograniczeń wyni-
kających z przynależności do UE państw 
Europy Środkowej i Wschodniej, znajdu-
jących się na niższym poziomie rozwoju, 
które oczekują od wspólnoty europejskiej 
szerokiego dostępu do funduszy struktu-
ralnych, przy jednoczesnym preferencyj-
nym traktowaniu w przypadku złożonych 
i kosztownych projektów podejmowanych 
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przez Unię (takich, jak np. redukcja emisji 
gazów cieplarnianych). Większość krajów 
środkowo- i wschodnioeuropejskich jest 
w dodatku uwikłana w zaszłości histo-
ryczne negatywnie rzutujące na stosunki 
z Rosją, co dla UE stanowi niekiedy kło-
potliwe obciążenie.

Emancypacja strefy euro z czasem może 
doprowadzić do wydzielenia z budżetu UE 
osobnych środków dla wspierania konwer-
gencji i konkurencyjności jej członków, 
w tym na finansowanie mechanizmów 
stabilizacji finansowej, z których obec-
nie korzystają: Grecja, Irlandia, Hiszpania 
i Portugalia. Proponowane są także inne 
rozwiązania prowadzące do coraz więk-
szego odseparowania państw strefy euro 
od pozostałych państw UE, poczynając 
od stosunkowo prostych zmian w insty-
tucjach wspólnotowych (ustanowienie ko-
misarza ds. strefy euro czy utworzenie 
odrębnych dla europosłów z państw strefy 
euro komisji w Parlamencie Europejskim), 
a kończąc na koncepcjach gruntownego 
przemodelowania struktury instytucjonal-
nej UE i powołania osobnego parlamentu 
oraz „rządu gospodarczego” dla państw 
obszaru wspólnej waluty.

Miejsce Polski  
w zmieniającej się Europie
Przez dosyć długi czas Polska w ramach 
UE realizowała strategię określaną ob-
razowo jako „trzymanie nogi między 
drzwiami”, polegającą na pozostawaniu 
poza strefą euro i jednoczesnych próbach 

38 J. Barcz: Spójność�Unii�Europejskiej�a�sanacja�i�konsolidacja�strefy�euro,�„Sprawy Międzynarodowe”,  
nr 2/2013, s. 10 i 17 oraz J. Barcz: Główne�kierunki�reformy�ustrojowej�post-lizbońskiej�Unii�Europejskiej�
(2010–2015).�Sanacja�i�konsolidacja�strefy�euro, Wszechnica IJM, Piaseczno 2015.

zakotwiczenia się w głównym nurcie inte-
gracji europejskiej. W tym celu starała się 
na bieżąco spełniać pojawiające się nowe 
wymogi dotyczące państw strefy euro, 
które zapobiec mają nawrotowi kryzy-
su finansowego i gospodarczego 2008+. 
Przynosiło to pozytywne efekty, bowiem 
Polska była postrzegana jako kraj o dobrej 
sytuacji ekonomicznej, który angażuje się 
w działania służące wzmacnianiu gospo-
darki i jej konkurencyjności. Z czasem re-
alizacja opisanej strategii stawała się jed-
nak coraz trudniejsza, ponieważ Polska nie 
była w stanie uczestniczyć we wszystkich 
działaniach naprawczych adresowanych 
do państw obszaru euro, zwłaszcza że ka-
talog tych działań znacząco się poszerzył. 
Obecnie zalety dotychczas realizowanej 
przez Polskę strategii – polegającej na 
utrzymywaniu związków ze strefą euro 
przez udział w niektórych zmianach do-
tyczących tej strefy a zarazem odkładaniu 
jednoznacznej decyzji o podjęciu przygo-
towań do przyjęcia wspólnej waluty – za-
sadniczo się wyczerpały i nie może ona być 
kontynuowana38, szczególnie po wyjściu 
Wielkiej Brytanii z Unii. 

W warunkach brexitu państwa UE po-
zostające poza strefą euro – w tym Polska 
– utracą najważniejszego sojusznika w tej 
grupie krajów, z którego zdaniem Komisja 
Europejska oraz rządy państw członkow-
skich musiały się liczyć zarówno w spra-
wach realizacji poszczególnych polityk 
wspólnotowych, jak i w toku dyskusji nad 
kierunkami oraz zakresem reformowania 
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Unii. Bez Wielkiej Brytanii kraje spoza ob-
szaru wspólnej waluty nie będą w stanie, 
przynajmniej w takim stopniu jak dotych-
czas, promować swoich interesów poli-
tycznych i gospodarczych w ramach UE. 
Pomniejszona o potencjał Zjednoczonego 
Królestwa siła oddziaływania 8 państw, 
które nie przyjęły euro, nawet jeśli w tym 
gronie znajduje się duży kraj (Polska), jest 
w sumie bowiem zbyt słaba, aby mogły 
one skutecznie wpływać na bieg spraw 
w Europie39. 

Konkludując, Polska może bezpiecznie 
funkcjonować w środowisku międzynaro-
dowym, które w minionych kilku latach 
stało się jeszcze mniej stabilne i przewi-
dywalne, przede wszystkim pozostając 
w dobrych stosunkach z najsilniejszy-
mi państwami zintegrowanej Europy, 
w szczególności z Niemcami. Oczywiście 
wymagać to będzie przemyślanej i od-
powiedzialnej polityki ukierunkowanej 
na współpracę z instytucjami wspólno-
towymi oraz państwami członkowski-
mi, a także zawieranie kompromisów, 
w tym w sprawach nie w pełni akcep-
towanych przez polskie społeczeństwo. 
Przy tej okazji warto podkreślić, że uzy-
skanie społecznej aprobaty dla niepopu-
larnych decyzji będących konsekwencją 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
może być w niektórych wypadkach 
bardzo trudne i to pomimo szerokiego 

39 P. Buras: Przygotujcie�się�na�nową�Europę…, op. cit., s. 5. D. Hübner: Polska�może�wszystko�stracić, wywiad 
opublikowany 6.2.2017 na łamach portalu https://wiadomo.co<https://wiadomo.co/danuta-huebner 
-polska-moze-wszystko-stracic/>.

40 Jakiej�Unii�chcą�Polacy?, CBOS, „Komunikat z badań”, nr 50/2017, s. 2 i 9.
41 A. Balcer, P. Buras, G. Gromadzki, E. Smolar: Polacy�wobec�UE:�koniec�konsensusu, Fundacja Batorego, 

grudzień 2016 r.
42 P. Buras: Przygotujcie�się�na�nową�Europę…, op. cit., s. 8.

poparcia polskiego społeczeństwa dla 
członkostwa Polski w Unii (wynoszą-
cego według CBOS w kwietniu 2017 r. 
88%), a także dla poszerzenia współpracy 
między wszystkim państwami członkow-
skimi (75% głosów „za”)40. Poparcie to 
wydaje się jednak dosyć powierzchowne 
bowiem gotowość do głębszej integracji 
i ponoszenia większej odpowiedzialności 
za Europę deklaruje już bez porównania 
mniejszy odsetek Polaków. Ponadto wie-
dza na temat zasad funkcjonowania Unii 
oraz jej instytucji jest w polskim społe-
czeństwie raczej mała, podobnie jak fak-
tyczne zaangażowanie w sprawy Europy, 
co potwierdza niska frekwencja w wy-
borach do Parlamentu Europejskiego41.

Niezmiennym priorytetem w obszarze 
polskiej polityki zagranicznej powinno 
być utrzymywanie dobrych relacji z Unią 
oraz z jak najszerszą grupą państw człon-
kowskich a także unikanie działań, które 
temu nie służą. Miejsce Polski w nowej 
UE będzie w dużym stopniu funkcją go-
towości do ponoszenia współodpowie-
dzialności za całą Unię i angażowania się 
w rozwiązywanie problemów przed któ-
rymi ona stoi. Demonstrując solidarność 
w sprawach ważnych dla Europy Polska 
będzie mogła liczyć na większe zrozu-
mienie Komisji Europejskiej oraz państw 
członkowskich dla zgłaszanych postula-
tów i oczekiwań42.



Nr 4/lipiec-sierpień/2017 159 

Unia na rozdrożu   państwo i społeczeństwo

Prawdą jest, że „więcej Europy” nie 
stanowi lekarstwa na wszystkie bolączki 
UE, ale z kolei „mniej Europy”, rozumia-
ne jako – co najwyżej – utrzymanie inte-
gracyjnego status quo albo nawet pewien 
regres w budowaniu europejskiej wspól-
noty, zmniejszy szanse na przezwyciężenie 
problemów Unii. Ważne jest natomiast, 
aby proces reformowania Unii był całko-
wicie transparentny, dobrowolny i otwarty 
w stosunku do państw pozostających poza 
strefą euro, które początkowo, z różnych 
przyczyn, mogą nie być gotowe do udziału 
w niektórych działaniach zmierzających do 
pogłębienia integracji lub też będą chciały 
w nich uczestniczyć, ale w ograniczonym 
zakresie. Jednym z warunków sukcesu pro-
cesu naprawy Unii jest to, aby działania 
służące temu celowi nie miały charakteru 
inkluzywnego i nie niosły ze sobą ryzyka 
zepchnięcia jakiegokolwiek kraju na eu-
ropejskie peryferie.

Jednocześnie zdaniem niektórych 
państw UE, zakres spraw omawianych 
w ramach Unii powinien być w jak naj-
szerszym zakresie rozstrzygany na forum 
Rady Europejskiej w procedurze jedno-
myślności43. Jeśli dodatkowo powiąże się 
to ze wzmocnieniem zasady pomocniczo-
ści, która dotąd nie zawsze była należy-
cie respektowana przez instytucje unijne, 
a także wprowadzeniem normy nakazu-
jącej ścisłe wypełnienie jednomyślnych 
postanowień Rady Europejskiej, państwa 

43 Oznaczałoby to odejście od widocznej w minionych latach tendencji do wzrostu znaczenia głosowania więk-
szościowego.

44 Wspomniane elementy stanowią istotę tzw. „kontrewolucji w UE” przedstawionej w zarysie podczas debaty 
Jarosława Kaczyńskiego oraz Victora Orbana na XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy we wrześniu 2016 r. 
A. Polak, M. Sutowski, A. Skrzypek: Europa�będzie�się�wykuwać�w�kryzysach…, op. cit. s. 9.

członkowskie o mniejszej sile oddziaływa-
nia uzyskają poczucie realnego wpływu na 
sprawy rozstrzygane w Unii. Z tego punk-
tu widzenia zasadne wydaje się również 
zwiększenie roli parlamentów narodowych 
w unijnym procesie legislacyjnym, łącz-
nie – jak proponują to niektóre państwa 
– z wdrożeniem procedury „czerwonej 
kartki”, czyli możliwości zablokowania 
projektów aktów prawnych UE przez par-
lamenty państw członkowskich w wypad-
ku naruszenia interesów tych państw44. 
W czasie dyskusji nad projektem deklaracji 
z okazji 60. rocznicy traktatów rzymskich 
Polska wskazywała również na potrzebę 
uporządkowania wspólnego rynku pod 
kątem przyjmowanych w Unii rozwiązań 
socjalnych, które przyczyniać się mogą 
do segmentyzacji tego rynku na tle tzw. 
dumpingu socjalnego. Postulowała także 
konieczność położenia nacisku na politykę 
obronną UE realizowaną w ścisłym powią-
zaniu z Sojuszem Północnoatlantyckim, 
z uwzględnieniem współpracy w dziedzi-
nie przemysłu obronnego.

Kwestia miejsca Polski w przyszłej UE 
wiąże się nierozłącznie z pytaniem o per-
spektywy polskiego członkostwa w stre-
fie euro, do czego jesteśmy zobowiąza-
na na mocy traktatu akcesyjnego, ale bez 
określenia terminu, w jakim to powinno 
nastąpić. W wymiarze politycznym trud-
no jest wskazać inny sposób zapewnienia 
przez Polskę satysfakcjonującego miejsca 
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w centrum decyzyjnym Unii niż przez 
przyjęcie euro i uzyskanie w ten spo-
sób statusu rzeczywistego członka Unii 
Gospodarczej i Walutowej. Czy się tego 
chce, czy nie, strefa euro coraz wyraźniej 
staje się centrum decyzyjnym integracji 
europejskiej, z bardzo prawdopodobnym 
procesem formalnej jej emancypacji w sto-
sunku do UE. Jednocześnie wybór pomię-
dzy złotówką a euro jest obecnie decyzją 
obarczoną większym niż dawniej ryzy-
kiem ekonomicznym. Wieloletni kryzys 
w strefie euro spowodował bowiem po-
jawienie w bilansie „za i przeciw” wej-
ściu Polski do strefy euro dodatkowych 
niewiadomych w kwestii długofalowego 
wpływu przyjęcia euro na perspektywy 
rozwojowe polskiej gospodarki. Ponadto 
wobec faktu, iż pierwotne kryteria kon-
wergencji (kryteria z Maastricht) okaza-
ły się niewystarczającym sprawdzianem 
gotowości do sprostania wymogom obo-
wiązującym państwa wspólnej waluty, po-
przeczka członkostwa w tej strefie zo-
stała podniesiona. Istotną okolicznością 
w kwestii decyzji Polski w sprawie euro 
jest także sceptycyzm polskiego społe-
czeństwa wobec przyjęcia wspólnej wa-
luty45. Ponadto wejście Polski do tej strefy 
wspólnej waluty wymagałoby uprzedniej 
zmiany konstytucji w odniesieniu do roli 
NBP jako organu uprawnionego do emisji 
pieniądza, a zapewnienie większości kon-
stytucyjnej w parlamencie może okazać 
się sprawą bardzo trudną. 

Oczywiście w świetle problemów, z ja-
kimi borykają się państwa strefy euro od 

45 Zgodnie z badaniem CBOS w kwietniu 2017 r. 72% Polaków było przeciwnych zastąpieniu złotego przez 
euro, więcej niż kiedykolwiek wcześniej.

czasu światowego kryzysu finansowego 
i gospodarczego 2008+, należy zgodzić 
się z tezą, iż przyjęcie przez Polskę euro 
powinno nastąpić dopiero wówczas, gdy 
sfinalizowany zostanie proces sanacji stre-
fy, zaś polska gospodarka wzmocni kon-
kurencyjność i wypracuje mechanizmy 
zapewniające odporność na wahania ko-
niunktury światowej oraz zaburzenia na 
międzynarodowych rynkach finansowych. 
Rozważania na temat zdolności Polski do 
przystąpienia do strefy euro rozumianych, 
jako spełnienie kryteriów konwergencji, 
nie może przesłonić faktu, iż strefa euro 
staje się najbardziej wyrazistym przykła-
dem wspólnoty państw UE, w centrum 
której znajduje się ośrodek decyzyjny Unii. 
Spodziewane szybkie odnowienie ścisłej 
współpracy francusko-niemieckiej nada 
nowy impuls pogłębieniu integracji euro-
pejskiej z kluczową rolą strefy euro w tym 
względzie.

Z czasem Unia może w  niewiel-
kim stopniu przypominać wspólnotę, 
do której Polska przystąpiła w 2004 r. 
Zasadniczo w UE panuje zgoda co do 
potrzeby instytucjonalnej reformy Unii, 
z jednoczesnym poparciem największych 
państw członkowskich dla koncepcji 
„Europy wielu prędkości”. Dyskusja nad 
przyszłością Unii dopiero jednak nabie-
ra rozmachu i daleka jest od wiążących 
konkluzji, co do charakteru niezbędnych 
zmian w UE, ich zakresu oraz sekwencji 
działań prowadzących do realizacji. Być 
może debata na ten temat potrwa jeszcze 
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dosyć długo, niemniej prędzej czy później 
wyłoni się Unia w nowym kształcie insty-
tucjonalnym, z bardzo prawdopodobną 
daleko posuniętą autonomią strefy euro. 
Ważne jest, aby Polska w tej nowej struk-
turze znalazła się blisko centrum decyzyj-
nego i z dala od europejskich peryferiów, 
co pozwoli w pełni zdyskontować fakt 
członkostwa w UE. Takie miejsce w zre-
formowanej Unii zarezerwowane będzie 
przede wszystkim dla państw demon-
strujących proeuropejskie nastawienie, 
mocno akcentujących narodowe interesy, 
ale zarazem angażujących się w rozwiązy-
wanie problemów stojących przed Unią, 

a także utrzymujących dobre stosunki 
z pozostałymi państwami członkowski-
mi. Istotne, aby niezależnie od dalszych 
losów integracji europejskiej, proces prze-
budowy Unii pozostawał transparentny, 
dobrowolny i otwarty, zwłaszcza w sto-
sunku do państw spoza strefy euro. 

dr PAWEŁ WIECZOREK
specjalizuje się w problematyce 
bezpieczeństwa ekonomicznego Polski 
oraz gospodarczych aspektów 
procesu integracji europejskiej

Słowa kluczowe: traktaty rzymskie, integracja europejska, strefa euro, kraje członkowskie, 
przyszłość UE

Key words: Treaties of Rome, European integration, Eurozone, member states, future of EU
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Rok 2017 jest już czwartym, w którym potencjalnie dostępne są środki 
Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014‒2020. War-
to zatem dokonać oceny dotychczasowych przygotowań prawodawcy 
oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie pomocy do wprowadzenia 
instrumentów wsparcia beneficjentów. Nawet pobieżne analizy wskazują 
bowiem na opóźnienia w dystrybucji środków UE do przedsiębiorców. 
Nie udało się zatem ograniczyć negatywnej cechy planowania wielolet-
niego Unii, jaką jest cykliczność przepływu pieniędzy do gospodarki.

Ramy prawne i organizacyjne 
dystrybucji środków Unii Europejskiej

Rozwój przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2014–2020

DARIUSZ KOWALSKI

Wprowadzenie
Planowanie finansowe redystrybucji środ-
ków Unii Europejskiej (UE) oparte na wie-
loletnich perspektywach finansowych ma 
niewątpliwie zarówno liczne zalety, jak 
i wiele wad. Jedną z cech tego rodzaju 
zarządzania środkami jest przeformuło-
wywanie ram prawnych oraz instytucjo-
nalno-organizacyjnych – odnoszących się 
do zasad przekazywania wsparcia dla be-
neficjentów – na przełomie poszczególnych 
perspektyw finansowych. Szybkie i po-
prawne dostosowania aktów krajowych do 
wymogów prawa UE może zadecydować 
o skuteczności wsparcia beneficjentów.

Biorąc pod uwagę to, że rok 2017 jest już 
czwartym z kolei, w którym potencjalnie 

dostępne są środki finansowe UE w ra-
mach perspektywy finansowej 2014‒2020, 
warto dokonać analizy i oceny dotychczaso-
wych przygotowań prawodawcy – oraz in-
stytucji odpowiedzialnych za wdrażanie 
pomocy – do wprowadzenia instrumen-
tów wsparcia beneficjentów. Dodatkowym 
argumentem uzasadniającym przeprowa-
dzenie takiej oceny jest to, że z końcem 
2015 roku upłynął okres kwalifikowalności 
środków, w którym instytucje zarządzające 
programami operacyjnymi w ramach per-
spektywy finansowej 2007‒2013 mogły 
przekazywać wsparcie. Zasada, zgodnie 
z którą okres kwalifikowalności środków 
wykracza dwa lata ponad ramy czasowe 
perspektywy finansowej, sformułowana 
została bezpośrednio w rozporządzeniu 
dotyczącym ogólnych zasad wdrażania 
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środków unijnych1. Jest to instrument 
pozwalający na ograniczenie cykliczno-
ści przepływów środków, związanej z pla-
nowaniem wieloletnim UE. W związku 
z powyższym należy zweryfikować czy 
udało się zredukować negatywne cechy 
tej cykliczności lub ewentualnie określić 
przyczynę tego problemu.

Całościowa ocena wskazanego proble-
mu wymaga szerokiej analizy o charakte-
rze prawno-ekonomicznym. Na potrzeby 
niniejszego artykułu analiza prawno-in-
stytucjonalnych aspektów przygotowania 
Polski do wdrażania środków UE przepro-
wadzona będzie na podstawie jednego z ob-
szarów interwencji państwa, tj. wsparcia 
przedsiębiorczości.

Dystrybucja środków 
z perspektywy 2014–2020
Ocena przygotowań Polski do wdrażania 
programów pomocowych UE w nowej 
perspektywie finansowej nie jest pro-
sta. Analiza skuteczności udostępniania 
środków może być oparta na różnorod-
nych wskaźnikach ekonomicznych. W ni-
niejszym artykule przeprowadzona zo-
stanie podstawowa analiza wskaźników 
ekonomicznych publikowanych przez 
instytucje odpowiedzialne za wdraża-
nie środków europejskich z uwzględ-
nieniem maksymalnie szerokiego kon-
tekstu poszczególnych wskaźników wy-
stępowania.

1 Art. 56 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.7.2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spój-
ności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.Urz. UE z 31.7.2006, L 210, s. 25, z późn. zm.).

2 PROGRAMY 2014–2020 – Informacja prasowa, 26.2.2015.
3 <www.funduszeeuropejskie.gov.pl>

Podstawowym wskaźnikiem pozwa-
lającym określić skuteczność dystrybu-
cji pieniędzy jest wartość alokacji środ-
ków UE, jakie są przeznaczone w ramach 
polskich programów operacyjnych. W ra-
mach 6 krajowych programów (w tym 
jeden ponadregionalny dla województw 
Polski Wschodniej), a także 16 programów 
regionalnych (RPO) wynosi ona ponad 
329 mld  zł2. Zgodnie z art. 60 rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. 
okres kwalifikowalności środków rozpo-
czął się 1 stycznia 2014 r. a kończy się 
31 grudnia 2023 r. Wobec tego wskazana 
kwota ponad 329 mld  zł powinna zostać 
rozdystrybuowana w ciągu 10 lat (oznacza 
to średnioroczne wydawanie środków na 
poziomie zbliżonym do 33 mld zł). Biorąc 
pod uwagę tak długi okres kwalifikowalno-
ści, warto zauważyć, że najbardziej opty-
malne dla gospodarki byłoby równomierne 
przekazywanie wsparcia we wszystkich 
latach w celu uniknięcia niekorzystnych 
wahań koniunkturalnych.

Kolejne istotne wskaźniki umożliwia-
jące ocenę przepływu środków z fun-
duszy UE publikowane są w raporcie: 
„Stan wdrażania Funduszy Europejskich 
w Polsce w latach 2014‒2020”3 przygo-
towywanym na podstawie danych mini-
sterstwa właściwego do spraw rozwoju. 
Zgodnie z danymi z Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego SL2014 (według 
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stanu na 30 listopada 2016 r.), wkład środ-
ków UE do zawartych umów o dofinanso-
wanie wyniósł ponad 59,8 mld zł4. Biorąc 
pod uwagę to, że zawarcie umów o dofi-
nansowanie nie oznacza automatycznego 
uzyskania przez beneficjentów środków 
UE, warto przedstawić również wskaźnik 
kwoty wniosków o płatność przestawio-
nych do certyfikacji. Według wskazanego 
raportu, na 30 listopada 2016 r., kwota 
wniosków o płatność przestawionych do 
certyfikacji wynosiła blisko 11,3 mld  zł5.

Należy zauważyć, że po trzech latach 
perspektywy finansowej 2014–2020, wy-
korzystanie środków UE – przy uwzględ-
nieniu upływu czasu – jest znacznie po-
niżej średniej wartości dostępnych kwot 
na poszczególne lata. Po 35 miesiącach 
nowej perspektywy finansowej, liniowa 
wartość dostępnych środków UE wynosi 
blisko 96 mld  zł6, natomiast rzeczywiste 
wydatkowanie osiągnęło poziom zbliżony 
do 60 mld  zł (wartość umów o dofinaso-
wanie) oraz 11 mld  zł (wartość środków 
przedstawionych do certyfikacji).

Powyższa analiza nie miała na celu wy-
kazania zagrożenia dla zagospodarowania 
środków, problem ten może być ewentu-
alnie przedmiotem odrębnego badania, 

4 Dokładana kwota to 59 813 207 948,18 – Realizacja programów na lata 2014-2020: Podpisane umowy we-
dług miejsc realizacji (stan na 30.11.2016 – na podstawie danych z Centralnego Systemu Teleinformatycz-
nego SL2014) [Data wygenerowania raportu: 2016-12-01 07:24:48].

5 Dokładana kwota to 11 274 199 406,05 zł, realizacja programów na lata 2014-2020: Wnioski o płatność do 
certyfikacji według celów tematycznych i kategorii interwencji (stan na 30.11.2016 – na podstawie danych 
z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014) [Data wygenerowania raportu: 2016-12-01 07:20:56].

6 35 miesięcy od rozpoczęcia perspektywy/120, przez jakie dostępne są środki x 329 mld  wartość alokacji 
= 95 958 mln  zł.

7 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11.7.2006, rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 8.12.2006, 
rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006, rozporządzenie (WE) 
nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006, rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006  
z 11.7.2006.

natomiast wyraźnie zauważalny jest fakt 
spowolnienia ich wydatkowania na prze-
łomie perspektyw, co potwierdza tezę, że 
nie uniknięto problemu wahań w przepły-
wie pieniędzy do beneficjentów. Dlatego 
zasadne jest dokonanie dalszej analizy 
przyczyn wystąpienia takiego zjawiska.

Prawne aspekty 
dystrybucji środków
Po pierwsze zaznaczyć należy, że zgodnie 
z przyjętą w UE praktyką, zmiany poszcze-
gólnych perspektyw finansowych wiążą 
się nie tylko z przyjęciem nowych celów 
i priorytetów polityki społeczno-gospodar-
czej UE, ale wymagają przekonstruowa-
nia ram prawnych określających zasady 
dystrybucji pomocy dla beneficjentów.

Perspektywa finansowa 2007–2013

Podstawowe zasady określające tryb wspar-
cia beneficjentów w tej perspektywie fi-
nansowej uregulowane zostały w pakiecie 
pięciu rozporządzeń przyjętych od lipca 
do grudnia 2006 roku7. Zwraca uwagę 
znaczna liczba aktów normatywnych, 
w których regulowane są programy wspar-
cia. Pomimo to, należy dostrzec dążenie 
organów UE do uproszczenia systemu 
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wsparcia. W perspektywie finansowej 
2000–2006 podstawowy pakiet rozporzą-
dzeń dotyczących funduszy europejskich 
składał się aż z 17 aktów normatywnych. 
Najważniejszym aktem odnoszącym się do 
wsparcia przedsiębiorczości było wskaza-
ne rozporządzenie 1083/2006. Miało ono 
charakter ramowy, dlatego uzupełnione 
zostało przez wiele aktów wykonawczych, 
z których najważniejszym było rozporzą-
dzenie 1828/2006. Określało m.in. tryb 
udzielania wsparcia dla przedsiębiorstw, 
w szczególności w zakresie: informacji i ko-
munikacji, systemów zarządzania i kontro-
li, nieprawidłowości, korekt finansowych 
oraz regulowało tryb stosowania instru-
mentów inżynierii finansowej, czyli po-
mocy dystrybuowanej z wykorzystaniem 
pośredników finansowych.

Na gruncie prawa polskiego podstawo-
wym aktem rangi ustawowej określającym 
tryb wsparcia beneficjentów w perspek-
tywie finansowej 2007–2013 była ustawa 
z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju8. Obejmowała zarówno jej 
ramy prawne, jak i tryb oraz formę wdraża-
nia programów operacyjnych współfinan-
sowanych ze środków UE. Tryb wsparcia 
beneficjentów ze środków UE nie przy-
padkiem został unormowany w ustawie 
określającej politykę rozwoju państwa. 

Warto podkreślić, że wsparcie przedsię-
biorczości wpisuje się w szeroko rozumia-
ną strategię rozwoju państwa. Poprawnie 
przygotowana i realizowana pozwala bo-
wiem na prawidłowe i celowe wykorzy-
stywanie środków publicznych przez 

8 Tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 712, z późn. zm.
9 Dz.Urz. UE z 20.12.2013, UE, L 347, s. 281.

instytucje odpowiedzialne za poszczególne 
sfery działań rozwojowych. Brak skoor-
dynowanej polityki w tej dziedzinie pro-
wadzi do wydawania środków w sposób 
niewystarczająco efektywny.

Co istotne, ustawa ta nie była jedyną 
podstawą normatywną wdrażania po-
szczególnych instrumentów wsparcia. Poza 
wskazanymi aktami, w polskim porząd-
ku prawnym wprowadzono kilkadziesiąt 
aktów normatywnych o randze rozporzą-
dzenia określających szczegółowe zasady 
dystrybuowania pomocy.

Dodatkowo, poza wskazanymi rozpo-
rządzeniami istniało wiele aktów mają-
cych mniejsze znaczenie dla ostatecznych 
odbiorców. Dotyczyły organów odpowie-
dzialnych za dystrybucję środków, w któ-
rych uregulowano tryb podziału środków 
na poszczególne priorytety, w tym na 
działania mające na celu wsparcie ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Były to 
m.in. wytyczne ministerstwa właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego, szczegó-
łowe opisy osi priorytetowych określonych 
programów operacyjnych czy kontrakty 
wojewódzkie dla poszczególnych woje-
wództw.

Perspektywa finansowa 2014–2020

Podstawowy pakiet aktów normatywnych 
w tej perspektywie stanowią rozporządze-
nia, wydane 17 grudnia 2013 r., tuż przed 
jej rozpoczęciem:
• rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 1300/2013 z 17 grudnia 
2013 r.9;
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• rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17 grudnia 
2013 r.10;
• rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 
2013 r.11;
• rozporządzenie Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 1304/2013 z 17 grudnia 
2013 r.12.

Spośród wskazanych aktów, najistot-
niejszym jest rozporządzenie 1303/2013, 
zastępujące rozporządzenie 1083/2006. 
Analizując zakres merytoryczny tych 
aktów, warto zwrócić uwagę na znaczne 
rozszerzenie zakresu regulacji i dore-
gulowanie wielu aspektów nienormo-
wanych w poprzedniej perspektywie 
finansowej. Szczególne znaczenie dla 
wsparcia przedsiębiorczości mają prze-
pisy odnoszące się do instrumentów fi-
nansowych13.

Kolejnym istotnym aktem normatyw-
nym określającym zasady dystrybucji środ-
ków w ramach perspektywy finansowej 
2014–2020 jest rozporządzenie delego-
wane Komisji (UE) nr 480/2014, uzu-
pełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/201314. 
Regulacja ta jest rozszerzeniem zasad dys-
trybucji środków unormowanych w roz-
porządzeniu 1303/2013. Rozporządzenie 
obejmuje m.in.:

10 Dz.Urz. UE z 20.12.2013, UE, L 347, s. 289.
11 Dz.Urz. UE z 20.12.2013, L 347, s. 320.
12 Dz.Urz. UE z 20.12.2013, UE, L 347, s. 470.
13 Przez instrumenty finansowe należy rozumieć instrumenty zwrotnego finansowania inwestycji ze środków 

publicznych, takie jak np. instrumenty dłużne, instrumenty gwarancyjne czy instrumenty kapitałowe. W per-
spektywie finansowej 2007–2013 określane były jako instrumenty inżynierii finansowej.

14 Dz.Urz. UE z 13.5.2014, L 138, s. 5.
15 Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 217, z późn. zm.

• szczegółowe przepisy dotyczące kryte-
riów określania poziomu korekty finan-
sowej, którą może zastosować Komisja 
Europejska;
• regulacje w zakresie instrumentów 
zwrotnych;
• zasady przeprowadzania oceny, jakości 
dużych projektów;
• zasady pozyskiwania i wykorzystywania 
danych ostatecznych beneficjentów w celu 
przeprowadzania badań ewaluacyjnych.

W ramach perspektywy finansowej 
2014–2020 w prawie polskim najważniej-
szym aktem prawnym regulującym zasady 
finansowania przedsiębiorstw ze środków 
publicznych, jest ustawa z 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w per-
spektywie finansowej 2014–202015. Warto 
zauważyć, że podstawowa regulacja doty-
cząca wsparcia ze środków UE na grun-
cie prawa polskiego weszła w życie ponad 
9 miesięcy od rozpoczęcia perspektywy 
finansowej 2014–2020.

Inną znaczącą zmianą związaną z wdra-
żaniem środków UE dla przedsiębiorstw 
jest jednoznaczne określenie, że jeśli cho-
dzi o wybór pośredników finansowych 
dla instrumentów finansowych wdra-
żanych w formule funduszy, konieczne 
jest stosowanie przepisów dotyczących 
zamówień publicznych. 
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W poprzedniej perspektywie wybór 
pośredników finansowych, którym 
instytucje publiczne powierzały dys-
trybucje środków dla przedsiębiorstw  
(z uwagi na brak precyzyjnych ram praw-
nych) mógł odbywać się na podstawie 
przejrzystych i niedyskryminujących 
konkursów. Należy równocześnie zwró-
cić uwagę na to, że wybór podmiotów 
pośredniczących w dystrybucji środ-
ków był znacznie utrudniony z uwagi 
na przedłużające się prace nad zmiana-
mi zasad zamówień publicznych zwią-
zanych z wdrożeniem do polskiego po-
rządku prawnego Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lu-
tego 2014 r. w sprawie zamówień publicz-
nych, uchylającej dyrektywę 2004/18/
WE16. Ostatecznie właściwe przepisy 
zostały implementowane na postawie 
ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw17, jednocze-
śnie część przepisów wskazanej ustawy 
istotnych dla trybu wyboru podmiotów 
uczestniczących w dystrybucji wsparcia 
weszło w życie dopiero 1 stycznia 2017 r. 
Wskazaną zmianę zasad wyboru pośred-
ników finansowych należy ocenić nega-
tywnie. Narzucenie konieczności stoso-
wania zamówień publicznych w ramach 
usług, które z uwagi na innowacyjny cha-
rakter podlegają ciągłym zmianom, może 
doprowadzić do spowolnienia wdrażania 

16 Dz.Urz. UE z 26.2.2014, L 138, s. 5.L 94, s. 65.
17 Dz.U. poz. 1020.
18 Tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1988, z późn. zm.
19 Tekst jednolity. Dz.U. 2017 poz. 459.
20 Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1896, z późn. zm.
21 Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 901.

projektów. Główną tego przyczyną jest 
znacznie ograniczona możliwość dokony-
wania zmian w umowach o finansowania, 
na podstawie których pośrednicy finan-
sowi mogą udzielać wsparcia odbiorcom 
ostatecznym – ograniczenia takie wynika-
ją z przepisów prawa zamówień publicz-
nych. Konieczne zmiany mogą wynikać 
zarówno z przyczyn zewnętrznych (takich 
jak zmiana koniunktury gospodarczej), 
jak i wewnętrznych (np. zmiany organi-
zacyjne w podmiotach wdrażających). 
W związku z powyższym, w sytuacji braku 
możliwości dokonywania zmian, pośred-
nicy finansowi mogą nie decydować się na 
udzielanie wsparcia lub znacznie zawyżyć 
koszty realizacji takiej usługi.

Poza przepisami, których stosowa-
nie zostało ograniczone w czasie, warto 
zwrócić uwagę na regulacje, które nie są 
powiązane z perspektywami finansowy-
mi. Przykładem takiego aktu jest ustawa 
o finansach publicznych – w szczególności 
zasady wykonywania budżetu środków 
europejskich, określone w dziale III, roz - 
dz ia le 6, a także zasady wydawania środków  
pochodzących, m.in. z funduszy UE unor-
mowane w dziale IV. Ponadto występują 
inne ustawy, określające np. zasady sto-
sowania poszczególnych instrumentów 
wsparcia, w szczególności: prawo ban-
kowe18, kodeks cywilny19, ustawa o fun-
duszach inwestycyjnych20 czy ustawa 
o Krajowym Funduszu Kapitałowym21.
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Innym istotnym aspektem związanym 
z opóźnieniami we wdrażaniu aktów 
normatywnych, jest to, że liczne prze-
pisy wykonawcze dotyczące wsparcia 
ze środków UE wydawane są już po roz-
poczęciu wdrażania projektów pomoco-
wych. W konsekwencji podmioty odpo-
wiedzialne za realizację projektów mogą 
pośrednio narzucać obowiązki ostatecz-
nym odbiorcom już na etapie realizacji 
przez nich inwestycji współfinansowa-
nych ze środków UE. Wprowadzanie lub 
dointerpretowanie nowych obowiązków 
jest zmianą zasad w trakcie realizacji pro-
jektów i bardzo negatywnie wpływa na 
ich wdrażanie. Zgodnie z zasadami pra-
widłowego tworzenia prawa, obowiązki 
ostatecznych odbiorców i podmiotów 
uczestniczących w systemie powinny 
być znane w chwili ich wejścia do syste-
mu (czyli w chwili, kiedy odbiorca otrzy-
muje wsparcie czy pośrednik finansowy 
decyduje się na wdrażanie). Obowiązki 
te powinny być wskazane wyraźnie i po-
winny być określone w aktach powszech-
nie obowiązujących. Obecnie zdarza się, 
że podmioty kontrolujące – przez przyj-
mowanie wykładni zawężającej – nakła-
dają dodatkowe obowiązki na odbiorców 
(np. przedstawiania do rozliczania faktur 
w ramach zwrotnych instrumentów wspar-
cia – obowiązek taki nie wynika wprost 
z przepisów prawa powszechnie obowią-
zującego). Powszechne jest też narzucanie 
beneficjentom w umowach o finansowaniu 
klauzul, w których zobowiązują się oni 
do stosowania wytycznych ministerstwa 
właściwego do spraw rozwoju, a te mogą 
być zmieniane (nawet muszą co roku być 
weryfikowane), np. pkt 4.7 wytycznych 
dotyczących kwalifikowalności wydatków 

w  ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014‒2020, z 19 wrze-
śnia 2016 r. We wskazanych wypadkach 
to Komisja Europejska lub instytucja za-
rządzająca programem operacyjnym po-
winny przyjąć ryzyko nieuregulowania 
określonych procesów.

Reasumując można stwierdzić, że istot-
ne akty prawne pozwalające na sprawne 
przekazywanie środków UE weszły w życie 
ze znaczącymi opóźnieniami. Żaden akt 
normatywny na poziomie krajowym (do-
tyczący dostosowania ram prawnych do 
perspektywy 2014‒2020) nie wszedł 
w życie przed rozpoczęciem okresu kwa-
lifikowalności. Jednocześnie należy za-
znaczyć, że obecnie funkcjonujące ramy 
prawne umożliwiają dystrybucję wspar-
cia na rzecz przedsiębiorców, natomiast 
biorąc pod uwagę wskazane opóźnienia, 
skuteczność tych przepisów będzie mogła 
zostać oceniona dopiero po kilku miesią-
cach wdrażania programów pomocowych, 
co może się przełożyć na ewentualne opóź-
nienie ich korekt.

Przygotowanie do wdrażania 
programów pomocowych
Pomimo wykazania, że opóźnienie w wy-
korzystaniu środków UE może wynikać 
z opóźnień we wdrażaniu przepisów praw-
nych dotyczących ich dystrybucji, należy 
również zbadać przygotowanie instytucjo-
nalne i organizacyjne do wdrażania pro-
gramów pomocowych. Jest to szczegól-
nie istotne, ponieważ nieprzygotowanie 
w tej dziedzinie może być, niezależną od 
względów prawnych, przyczyną zidenty-
fikowanych opóźnień.
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Poziom instytucjonalny

W perspektywie finansowej 2007–2013 pod-
stawowym problemem przy realizacji progra-
mów pomocowych dla przedsiębiorstw było 
nadmierne rozdrobnienie instytucji o charak-
terze publicznym, pośredniczących w dystry-
bucji pieniędzy. Przez instytucje publiczne 
należy rozumieć nie tylko podmioty koor-
dynujące politykę wsparcia sektora przedsię-
biorstw, takie jak np. właściwe ministerstwa, 
ale również działające na zasadach rynkowych 
spółki prawa handlowego czy fundacje i sto-
warzyszenia, których głównym udziałowcem 
jest Skarb Państwa. Przykładem takich in-
stytucji są np. fundusze pożyczkowe, porę-
czeniowe czy agencje rozwoju regionalne-
go. W systemie instytucjonalnym ówczesnej 
perspektywy finansowej najważniejszymi 
podmiotami uczestniczącymi w dystrybu-
cji środków dla przedsiębiorstw były przede  
wszystkim:
• europejskie instytucje finansowe 
(w szczególności Europejski Bank Inwe-
stycyjny i Europejski Fundusz Inwesty-
cyjny);
• ministerstwa i zarządy województw 
(działające jako instytucje zarządzające 
regionalnymi programami operacyjnymi);
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości;
• Bank Gospodarstwa Krajowego;
• Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów;
• ·fundusze poręczeniowe;
• ·fundusze pożyczkowe;
• banki komercyjne i Związek Banków 
Polskich (w tym banki spółdzielcze i banki 
działające w formie spółek akcyjnych);
• Agencja Rozwoju Przemysłu;
• Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eks-
portowych;

• Krajowy Fundusz Kapitałowy SA.
Tak duża liczba podmiotów uczest-

niczących w systemie dystrybucji środ-
ków UE nie przyczyniała się do poprawy 
przejrzystości zasad udzielania pomocy. 
Dodatkowo kolejną płaszczyzną, która po-
wodowała skomplikowanie systemu dys-
trybucji środków publicznych dla przed-
siębiorstw było zwielokrotnianie zadań 
instytucji odpowiedzialnych za realizację 
poszczególnych programów pomocowych. 
Odbywało się to przez nakładanie kom-
petencji dotyczących wsparcia przedsię-
biorstw. W procesie wsparcia w ramach 
programów operacyjnych realizowanych 
ze środków UE, pomoc finansowa mogła 
być dystrybuowana przez instytucję za-
rządzającą z wykorzystaniem:
• instytucji pośredniczącej;
• instytucji pośredniczącej II stopnia;
• instytucji wdrażającej;
• menadżera funduszy powierniczych;
• pośredników finansowych.

Wydaje się, że niezasadnym jest nad-
mierne przekazywanie zadań związanych 
z wdrażaniem programów wsparcia. Na 
przykład, w programie operacyjnym 
„Innowacyjna gospodarka” w działaniu 
4.3 ‒ „Kredyt technologiczny”, insty-
tucją zarządzającą było Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, instytucją po-
średniczącą Ministerstwo Gospodarki, 
pośredniczącą II stopnia Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, nato-
miast wdrażającą Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Takie rozdzielenie zadań po-
między poszczególne instytucje powoduje 
wzrost kosztów zarządzania oraz utrudnia 
koordynacje programu.

Biorąc pod uwagę wady instytucjo-
nalnego modelu wdrażania środków UE 
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dla przedsiębiorców w perspektywie 
2007–2013, należy przeanalizować zmiany 
organizacyjne, które będą miały wpływ na 
wdrażanie środków w nowej perspektywie 
finansowej. Do najistotniejszych należy:
• połączenie kompetencji ministerstwa 
właściwego do spraw rozwoju z minister-
stwem właściwym do spraw gospodarki 
oraz
• utworzenie Polskiego Funduszu Rozwoju 
SA.

Pierwszą ze wskazanych zmian nale-
ży ocenić pozytywnie. W perspekty-
wie finansowej 2007–2013 koordyna-
cją programów pomocowych zajmowały 
się różne ministerstwa, a nawet różne 
departamenty w ramach tych resor-
tów. Najważniejszymi ministerstwami 
zarządzającymi programami pomoco-
wymi było Ministerstwo Gospodarki 
(przede wszystkim: Departament 
Funduszy Europejskich, Departament 
Spraw Europejskich, Departament 
Strategii i  Analiz, Departament 
Wdrażania Programów Operacyjnych) 
oraz Ministerstwo Rozwoju (w szcze-
gólności: Departament Koordynacji 
Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej, 
Departament Konkurencyjności 
i Innowacyjności, Departament Pro-
gramów Ponadregionalnych). Obecne 
połączenie tych kompetencji i objęcie 
nadzorem jednego ministra oraz prze-
jęcie koordynacji przez jeden podmiot 
powinno mieć pozytywny wpływ na sys-
tem instytucjonalny wsparcia przedsię-
biorczości.

22 <www.mr.gov.pl>

Drugą zmianą organizacyjną, mającą 
na celu optymalizację procesów wsparcia 
przedsiębiorstw, było utworzenie Polskiego 
Funduszu Rozwoju S.A. Działa on w for-
mie spółki prawa handlowego i ma na celu 
koordynowanie polityki rozwoju gospo-
darczego kraju. Utworzono ją w kwietniu 
2016 r. w ramach realizacji „Planu na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju”. Po drugim 
kwartale  2017 roku trudno ocenić sku-
teczność działania tej spółki, ponieważ 
jest ona na etapie organizowania systemu 
koordynacji wsparcia. Należy jednak za-
znaczyć, że wskazane wcześniej podmioty 
uczestniczące w systemie działają nadal 
na zasadach zbliżonych do tych, jakie obo-
wiązywały w perspektywie finansowej 
2007–2013. Pomimo to, próbę central-
nego skoordynowania systemu wsparcia 
przedsiębiorczości należy ocenić pozytyw-
nie. Jeżeli Polski Fundusz Rozwoju osią-
gnie cele, jakie dla niego założono, może 
wpłynąć pozytywnie na system wsparcia 
przedsiębiorczości.

Poziom organizacyjny

Działania państwa wspierające przed-
siębiorstwa realizowane są na podstawie 
programów gospodarczych rządu, pre-
zentowanych zazwyczaj parlamentowi 
oraz partnerom społecznym, w tym or-
ganizacjom zrzeszającym przedsiębiorców 
i pracodawców.

Obecnie najważniejszym dokumentem 
odnoszącym się do poprawy wykorzysta-
nia potencjału przedsiębiorstw jest: „Plan 
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”22. 
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Jego celem jest wsparcie rozwoju przed-
siębiorstw, ich produktywności i ekspan-
sji zagranicznej oraz równomierny rozwój 
całego kraju przez zwiększenie nakładów 
na inwestycje i innowacje. Efektem ma być 
wyraźnie lepsza współpraca nauki i biz-
nesu oraz ułatwienia dla przedsiębiorstw. 
Co istotne, założono, że z kilku instytucji, 
których zadania w pewnym stopniu się 
powielały, powstanie spójnie działający 
Polski Fundusz Rozwoju.

Warto też zwrócić uwagę na: „Small 
Business Act”23, czyli plan przygotowa-
ny na poziomie UE. W dokumencie tym 
określono dziesięć podstawowych zasad, 
którymi powinny kierować się państwa 
członkowskie, aby umożliwić rozwój 
przedsiębiorstw. Podstawowe założenia 
polityki wsparcia przedsiębiorczości to:
• stworzenie otoczenia sprzyjającego 
przedsiębiorcom tak, aby ułatwić two-
rzenie firm oraz propagowanie kultury 
przedsiębiorczości, m.in. dzięki umoż-
liwieniu wymiany doświadczeń, a także 
podejmowania działań w obszarach kształ-
cenia, szkolenia, systemu podatkowego 
oraz systemu wspierania przedsiębiorców;
• wsparcie dla przedsiębiorców, którzy 
chcą ponownie uruchomić działalność po 
wcześniejszym ogłoszeniu upadłości;
• opracowanie właściwych przepisów 
prawnych;
• dostosowanie się administracji publicz-
nej do potrzeb przedsiębiorstw i likwidacja 
przeszkód administracyjnych;
• adaptacja narzędzi, które są w posiadaniu 
władz publicznych i dotyczą przyznawania 

23 <www.ec.europa.eu>
24 Np. Program rozwoju przedsiębiorstw do 2020 r.

zamówień publicznych i przyznawania po-
mocy państwa;
• korzystanie z różnorodnych form finan-
sowania, np. kapitał podwyższonego ryzy-
ka, mikrokredyt czy finansowanie typu 
mezzanine (dług o podwyższonym ryzyku, 
udzielony przedsiębiorcy na realizację jego 
zamierzenia inwestycyjnego i zapewniający 
udział w zyskach w wypadku powodzenia 
przedsięwzięcia);
• ·dostosowanie polityki rynku wewnętrz-
nego do specyfiki przedsiębiorstw oraz po-
prawa sposobu jej prowadzenia;
• wzmocnienie potencjału innowacyj-
nego w zakresie badań i rozwoju, przede 
wszystkim dzięki nabywaniu przez przed-
siębiorców i ich pracowników niezbędnych 
kwalifikacji, łączeniu się firm w klastry 
oraz koordynowaniu inicjatyw krajowych;
• przekształcenie wyzwań ekologicznych 
w szanse dotyczące produkcji i wprowa-
dzania na rynek dóbr i usług;
• otwarcie się na rynki zewnętrzne.

Wskazane plany strategiczne należy 
uznać za pozytywną próbę skoordynowa-
nia polityki wsparcia przedsiębiorczości. 
Jednoznaczne określenie jej celów pozwala 
instytucjom realizującym poszczególne 
procesy na dostosowanie instrumentów 
wparcia do przyjętych założeń. Należy 
jednocześnie zaznaczyć, że dotychczas 
przyjmowane plany o charakterze stra-
tegicznym24 często nie spełniały swojej 
funkcji. Najważniejszą przyczyną niesko-
ordynowania działań pomocowych było 
nadmierne rozdrobnienie programów. 
W perspektywie finansowej 2007–2013 
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poszczególne programy wsparcia były re-
alizowane na różnym poziomie, a ich za-
kres często się pokrywał, przez co zwięk-
szone były koszty zarządzania nimi, nie 
osiągano efektu synergii, a dla ostatecz-
nych beneficjentów system był skompli-
kowany i nieczytelny.

Na poziomie regionalnym w perspek-
tywie finansowej 2007–2013 projekty 
pomocowe realizowano w ramach RPO. 
Środki były bezpośrednio dystrybuowane 
przez zarządy województw lub z wyko-
rzystaniem menadżerów funduszy po-
wierniczych. Ponadto wprowadzono kilka 
programów pomocy zwrotnej koordy-
nowanych na poziomie ogólnopolskim. 
Była to np. pomoc w ramach Krajowego 
Funduszu Kapitałowego, która polegała 
na wsparciu pośredników finansowych 
udzielających finansowania o charakterze 
kapitałowym. 

Innym programem na poziomie ogól-
nopolskim było działanie w ramach pro-
gramu operacyjnego „Innowacyjna gospo-
darka” – „Kredyt technologiczny”, które 
polegało na wsparciu przedsiębiorców 
dzięki premii technologicznej stano-
wiącej spłatę ze środków publicznych 
części kapitału kredytu technologiczne-
go udzielonego przez bank komercyjny. 
Inny przykład finansowania o charak-
terze zwrotnym to działanie 3.1 pro-
gramu operacyjnego „Innowacyjna go-
spodarka” – „Inicjowanie działalności 
innowacyjnej”. Program był kierowany 
do nowo powstałych przedsiębiorstw 

25 Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji.
26 Europejski Instrument Mikrofinansowy Progress.
27 <www.pfr.pl>

oraz instytucji je wspierających, takich 
jak np.: inkubatory przedsiębiorczości 
akademickiej, centra transferu technolo-
gii i innowacji, akceleratory technologii, 
parki naukowo-technologiczne.

Poza programami współfinansowany-
mi ze środków europejskich, znaczącym 
narzędziem zwrotnego wsparcia przed-
siębiorczości był rządowy program z wy-
korzystaniem poręczeń i gwarancji BGK.

Programy wsparcia sektora przedsię-
biorstw ze środków publicznych obej-
mowały też poziom międzynarodowy 
i były koordynowane przede wszystkim 
przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz 
Europejski Fundusz Inwestycyjny. Do 
najważniejszych zaliczyć należy CIP25 
oraz PROGRESS26. Instytucją koordy-
nującą te projekty w Polsce był Związek 
Banków Pol skich pełniący funkcję punktu 
kontaktowego.

Pełna ocena zakresu programów wspar-
cia przedsiębiorczości w perspektywie fi-
nansowej 2014‒2020 nie jest jeszcze moż-
liwa. Obecne programy są dopiero przygo-
towywane i można jedynie przeanalizować 
ich założenia. Po przeglądzie poszczegól-
nych RPO można stwierdzić, że progra-
my wsparcia przedsiębiorczości lokalnej 
będą realizowane na poziomie lokalnym 
we wszystkich województwach. Kwota 
alokacji przekroczy 6 mld zł. Analizując 
programy na poziomie krajowym, zgod-
nie ze stanowiskiem Polskiego Funduszu 
Rozwoju27, dostępne będą co najmniej 
środki w ramach programów:
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• kredyt na innowacje technologiczne;
• Fundusz Pożyczkowy Innowacji;
• rozwój startupów w Polsce Wschodniej;
• fundusze venture capital (w ramach PO 
„Innowacyjna gospodarka”);
• fundusze dla przedsiębiorstw w ramach 
szczegółowych osi priorytetowych doty-
czących wsparcia energii odnawialnej czy 
termomodernizacji – obecnie te projekty 
są przygotowywane.

Zauważalna jest obecnie tendencja do 
przygotowywania programów pomoco-
wych dla wyspecjalizowanych przedsię-
biorstw. Co ważne, zakłada się, że mają 
one mieć różny zakres. 

Takie tendencje są zdecydowanie ko-
rzystne. Jednak czy ich cele zostaną osią-
gnięte za pomocą właściwych środków, 
będzie można ocenić dopiero po rozpo-
częciu wdrażania programów.

Dodatkowo należy podkreślić, że środki, 
które były redystrybuowane w perspek-
tywie finansowej 2007–2013 w formie in-
strumentów zwrotnych, a zostaną zwróco-
ne przez przedsiębiorstwa, ponownie po-
winny zostać przeznaczone na ten sam cel. 

Oznacza to, że występuje duże ryzy-
ko nadpodaży pieniędzy publicznych do-
stępnych dla firm. W celu uniknięcia sy-
tuacji, w której środki publiczne zaczną 
konkurować z komercyjnymi, na bieżą-
co powinny być przeprowadzane analizy 
rynku, w których oszacowano by popyt 
na takie wsparcie28.

28 Działalność państwa służąca finansowemu wsparciu sektora MŚP nie powinna mieć charakteru konkuren-
cyjnego w stosunku do działalności komercyjnej. Dlatego państwo powinno wspomagać wyłącznie tych 
przedsiębiorców, którzy nie mają dostępu do środków na rynku komercyjnym. Brak możliwości uzyskania 
finansowania na rynku finansowym nosi nazwę luki finansowej. Państwo przed wprowadzeniem instrumen-
tów wsparcia powinno przeprowadzać właściwe badania takiej luki.

Wnioski
Uogólniając dokonane ustalenia, należy 
podkreślić, że nawet na podstawie pobież-
nych analiz można zaobserwować opóź-
nienia w dystrybucji środków UE do osta-
tecznych beneficjentów. Oznacza to, że 
nie udało się ograniczyć negatywnej cechy 
planowania wieloletniego Unii, jaką jest 
cykliczność przepływu środków do go-
spodarki.

Główną przyczyną wskazanych opóź-
nień jest nieprzygotowanie ram prawnych 
do dystrybucji środków w nowej perspek-
tywie finansowej. Podstawowe przepisy 
określające zasady rozdziału pieniędzy 
na poziomie UE opublikowano zaledwie 
kilka dni przed rozpoczęciem nowej per-
spektywy finansowej. 

Natomiast podstawowe przepisy kra-
jowe weszły w życie kilka, a w skrajnym 
wypadku nawet kilkadziesiąt miesięcy 
po rozpoczęciu okresu kwalifikowalno-
ści. W konsekwencji akty wykonawcze 
i poszczególne programy pomocowe 
są obecnie dopiero na etapie przygo-
towań.

Drugą determinantą sprawnej dys-
trybucji środków jest poprawny sys-
tem instytucjonalno-organizacyjny 
podmiotów wdrażających programy 
pomocowe. Obecnie zauważalna jest 
tendencja upraszczania systemu wspar-
cia, między innymi przez przejmowanie 
zadań koordynatorów projektów przez 
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centralnie zarządzające podmioty (mi-
nisterstwo właściwe do spraw rozwoju, 
Polski Fundusz Rozwoju S.A.). Należy 
jednak zauważyć, że prace nad skoor-
dynowaniem systemu trwają, a obecnie 
poszczególne instytucje uczestniczą-
ce w dystrybucji środków funkcjonu-
ją na zasadach zbliżonych do tych z lat  
2007–2013. Lepsza koordynacja progra-
mów pomocowych pozwoli na uzyskanie 
wysokiego mnożnika i dźwigni finansowej 

w produktach poręczeniowych, a ponad-
to umożliwi standaryzację produktową 
biznesowych warunków instrumentów 
pomocowych. Ułatwi również rozlicza-
nie projektów i ich sprawozdawczość.

dr DARIUSZ KOWALSKI
Państwowa Wyższa Szkoła  
Zawodowa w Wałczu

Słowa kluczowe: dystrybucja środków UE, rozwój przedsiębiorczości, perspektywa finansowa, 
programy pomocowe, instrumenty wsparcia beneficjentów

Key words: distribution of EU funds, enterprise development, financial perspective, support 
programs, instruments of support to beneficiaries
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Sygnały  
o książkach 

Nowe uprawnienia kontrolne administracji skarbowej 

Barbara Dąbrowska, Mariusz Olech, Tomasz Krywan, Sylwia Maliszewska, 
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa, 2017, s. 106.

Efektem reformy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) jest powstanie wyspecja-
lizowanej administracji rządowej dysponującej nowymi, daleko idącymi uprawnienia-
mi w zakresie identyfikowania i zwalczania przestępstw podatkowych. Prezentowana 
publikacja zawiera szczegółowe omówienie wszystkich zmian w prawie podatkowym, 
zarówno jeśli chodzi o uprawnienia kontrolne administracji podatkowej, obowiązujące 
procedury, jak i obowiązki oraz możliwości podatnika. Książka podzielona jest na czte-
ry rozdziały. Przedstawiają one kolejno: organy po reformie KAS, nowe zasady kontro-
li podatkowych oraz stosowne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. 
Rozdział czwarty zawiera wzory pism i dokumentów.

Reforma oświaty: szkolnictwo niepubliczne, statuty, dotacja 
podręcznikowa, likwidacja gimnazjum oraz inne zmiany 

Adam Balicki, Halina Cyrulska, Ewa Czechowicz, Michał Łyszczarz, Agnieszka 
Pawlikowska, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa, 2017, s. 247. 

Książka omawia najważniejsze zmiany w oświacie, wchodzące w życie w związku z trwa-
jącą reformą szkolnictwa. Praca ma charakter przewodnika, w którym w zwięzłej formie 
szczegółowo analizowane są przekształcenia zachodzące w systemie oświaty i struktu-
rze szkolnictwa. Składa się z 12 rozdziałów i dużej liczby podrozdziałów. Każdy z nich 
dotyczy jakiegoś aspektu dokonywanych i planowanych zmian, przy czym chodzi tu za-
równo o reformy organizacyjne, jak i edukacyjno-programowe. Najważniejszy wydaje 
się ostatni rozdział, w którym zaprezentowano budzącą najwięcej społecznych emocji 
procedurę likwidacji gimnazjów. 
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Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT

Wojciech Kotowski, Michał Majczyna, Jacek Matarewicz, Beata Sobocha,  
Maciej Zborowski, red. nauk. Irena Ożóg, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 430.

Przestępczość związana z oszustwami w systemie VAT osiągnęła w Polsce i innych krajach 
Unii Europejskiej monstrualne rozmiary; szkody z tego tytułu sięgają 160 mld euro rocznie. 
Dlatego tak ważne jest poznanie mechanizmów tego rodzaju przestępczości oraz zapro-
ponowanie skutecznych środków zaradczych. Omawiana książka spełnia te oczekiwania. 
W 11 rozdziałach przedstawiono i przeanalizowano różne formy i aspekty oszustw po-
datkowych, a także sposoby ich rozpoznawania i karania. Szczególnie interesujący jest 
pierwszy rozdział pracy, w którym zrekonstruowano mechanizm karuzeli podatkowej 
oraz wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z tym procederem.

Za wielcy by upaść? Alternatywne spojrzenie na ekonomię, czyli 
kurs na prawdziwie wolny rynek 

John C. Medaille, Wydawnictwo WEKTORY, Wrocław, 2017, s. 252. 

Książka odwołuje się do idei wolnego rynku, ale widzianej z innej perspektywy niż współ-
czesny neoliberalizm. Kontekstem dla rynku czyni świat wartości, poczucie wspólnoty 
i społecznej odpowiedzialności. Autor uważa ekonomię za naukę humanistyczną, po-
nieważ tylko wówczas, gdy myślenie ekonomiczne odwołuje się do wartości, działalność 
gospodarcza nie przekracza granic racjonalności i pozwala się kontrolować. Praca poddaje 
wnikliwej krytyce dominujące trendy we współczesnej ekonomii oraz stan świadomości 
tworzących je elit. Według autora to one są odpowiedzialne za wprowadzanie do nauk 
ekonomicznych liberalnego dogmatyzmu, prowokującego chaos i powtarzające się glo-
balne kryzysy gospodarcze, nad którymi władze nie potrafią zapanować.
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Auditing   8
  
Speech by the President of the Supreme Audit Office – State Budget  
Execution in 2016   8
On 19th July 2017, President of the Supreme Audit Office Krzysztof Kwiatkowski 
presented the lower house of the Polish Parliament – the Sejm with the “Analysis of the 
State Budget Execution and Monetary Policy Guidelines in the Year 2016”. The document 
was elaborated on the basis of the findings of the execution of the state budget and 
the budget of the European Funds in 111 budget parts, as well as the execution of the 
financial plans of 33 entities of the off-budget economy. NIK gave a positive opinion 
on the regularity of accounting books of all the administrators of 20 budget parts 
audited in this regard. A positive opinion was also given for 95 percent of annual budget 
statements, audited in 104 budget parts and at 189 third-level administrators. Within its 
constitutional obligation, NIK also audited the activities of the National Bank of Poland 
with regard to the monetary policy guidelines in 2016.

ELŻBIETA JARZĘCKA-SIWIK: The Nature of Referring an Auditor  
for Medical Examination – Approving Gloss to the Decision  
by the Supreme Administrative Court of 21st February 2017   23
The article is a commentary on the decision of the Supreme Administrative Court (NSA) 
related to the scope of administrative courts’ control related to the decisions by the 
President of the Supreme Audit Office in relation to NIK nominated employees. The 
NSA examined referring an employee for medical examination by a certifying doctor 
of the Social Insurance Institution (ZUS), on the basis of Article 92 (3) of the Act on NIK. 
The author presents the actual and legal situation, the doctrine and the interpretation 
made by the court, and she elaborates on the arguments given. At the same time, she 
observes that the decision will change the current practice by making staff-related 
cases more efficient.

Contents
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MICHAŁ ŁYSZKOWSKI: Principles of Roadside Trees Felling – Comments  
against the Motion by the President of NIK to the Constitutional Tribunal   33
Due to the loss of legal validity of the regulation, the Constitutional Tribunal discontinued 
the proceedings on the motion by the President of the Supreme Audit Office to examine 
the compliance – with Article 2, Article 5 and Article 31 (3) of the Constitution 
of Poland – of Article 83 (3) of the Act of 16th April 2004 on nature protection in the 
scope in which the consent to fell a roadside tree depended on replacing it with other 
trees or bushes, with the number of the latter being not lower that the number of felling 
trees. According to the President of NIK, this regulation contravened the following 
constitutional principles: sufficient definition of the law stemming from the principle 
of a democratic state of law; sustainable development; proportion. Taking into account 
the concern of the President of NIK for the life and health of road users and the state 
authorities’ obligation to provide protection of the environment, in the situation when 
subsequent amendments to the Act on nature protection did not solve the issue of roadside 
trees, the author presents the charges included in the motion to the Constitutional 
Tribunal, and he attempts to assess their legitimacy.

FINDINGS OF NIK AUDITS   49

ZOFIA KOTYNIA, PRZEMYSŁAW SZEWCZYK,  
GRAŻYNA TUZIKIEWICZ-GNITECKA: Safety of Dietary Supplements  
Application – Approval for Marketing in Poland   49
The market of dietary supplements in Poland has been developing dynamically. In 2015, 
we spent 3.5 billion zloty on supplements. It is not totally clear what we consume, 
however, since approval for marketing of supplements and their sale are not controlled 
effectively. The laboratory research ordered by NIK proved that many of these products 
do not have the features that are indicated on their packages, and that some of them 
are harmful. NIK also observed some reprehensible practices of their producers and 
distributors who frequently advertise supplements as equal to medicinal products. NIK 
indicates that it is due to the passive attitude of state bodies, and warns that it may lead 
to threats to the consumers’ health or even life.

RADOSŁAW KUJAWIŃSKI: Preventing Sale of Designer Drugs  
– Reflections on the Basis of NIK’s Audit Findings   62 
As a result of the development of designer drugs market and its negative consequences, 
the administration started fighting against their sale. The objective of the audit conducted 
by NIK was to examine how the responsible state bodies met their obligations in the 
area, and especially – whether their activities were effective. In relation to some of the 
issues identified as a result of the audit, we can talk about the expansion of the designer 
drugs market, since the conditions in which state bodies operate have been changing 



Nr 4/lipiec-sierpień/2017 179 

  contents

rapidly. This is especially related to administrative fines for placing designer drugs on 
the market, and the opportunity to subject activities related to the sale of these products 
to the law as it stands (de lege lata) criminal responsibility.

DOROTA PASZKIEWICZ, JAN PIOTRKOWSKI: Prevention in the Health  
Protection System – Fight against Cancer and Cardiovascular Diseases   77 
Observing its importance to human health, NIK, on its own initiative, conducted an audit 
whose main objective was to evaluate health prevention in the areas of gastroenterology, 
gynaecology and cardiology, related to prevention of cancer and cardiovascular diseases, 
as well as the effects of these diseases. The audit covered secondary prevention that 
consists in early detection of pathological processes/changes. In their article, the authors 
present the detailed findings of the audit.

JOLANTA ROTER: Implementation of the Energy and Climate Package  
– State’s Impact on the Economy   97 
NIK has examined the realisation of the obligations stemming from the provisions 
of the energy and climate package: the realisation by the government administration 
of the tasks aimed at providing competitiveness of the Polish economy simultaneously 
with meeting the requirements of the package; the effectiveness of activities related 
to adjusting economic activity resulting in greenhouse gases emission to the requirements 
set by the limits, and the effects of the adjustment to the energy and climate package, 
taking into account its impact on production costs. Since the scope of the audit was 
very broad, the article discusses mainly the issues related to the application of support 
mechanisms for the systems covered with the EU ETS directive. The conclusions of the 
article also comprise the most important information on the results of the audit.

MARIA M. GOSTYŃSKA: National Programme for Psychiatric Health  
Protection – Reasons for Missing the Objectives and Tasks   108 
The organisation of psychiatric care in our country, apart from the low level of its financing, 
is the main barrier that hampers the access to services to patients with psychiatric disorders. 
In the past, the model of isolation predominated in treatment. Contemporary science 
proposes an environmental model of psychiatry which is an optimal solution for the 
patients and their families. The reconstruction of the system was to be provided through 
effective realisation of the Psychiatric Health Protection System in the years 2011–2015. 
In her article, the author discusses the details of the Programme, and she presents the 
reasons for missing its objectives and tasks that were spotted during the NIK audit.
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ARTUR URBAN: Operations of the State Hunting Guard and the State  
Fishing Guard – Environmental Protection in the Dolny Śląsk Region   125 
NIK has examined whether the State Hunting Guard (Polish: Państwowa Straż Łowiecka) 
and the State Fishing Guard (Polish: Państwowa Straż Rybacka) in the Dolny Śląsk Region 
realised their tasks appropriately: whether they ensured protection of game, farming 
and catching of fish, and combated crimes and offences in the area. The supervision 
by the regional governor was also evaluated. The audit was conducted in the Dolny 
Śląsk Regional Office in Wrocław and in the Regional Headquarters of the State Fishing 
Guard in Wrocław. The audit covered the years 2013–2016.

OTHER AUDITS OF NIK   136  

Audit Findings Published in June and July 2017 – ed.   136
In this section we present the audits that the Supreme Audit Office concluded in the 
selected areas and that have been published in the form of ‘pronouncements on audit 
results’. In this issue of our bimonthly, we discuss the following audits: prevention 
of illegal sale of fuels; activities related to providing employees with preventive screening; 
trade promotion sections of embassies and consulates; functioning of hard coal mining; 
state bodies’ activities reducing the grey area in the economy; the construction of the 
Poland–Lithuania energy bridge; administrative enforcement; prevention of psychical 
disorders of children and youngsters; passenger rail transportation; daytime care homes; 
the oncological package; access to school sports fields; the system for managing used 
electric equipment; activities of the administration that hamper access to designer drugs; 
activities of forest district offices that deal with regeneration of forest production potential.

State and Society   139

PAWEŁ WIECZOREK: European Union at the Crossroads – Reflections  
on the Future of European Integration on the Occasion of the 60th  
Anniversary of the Treaties of Rome   139
The founders of the European Union, while signing the Treaties of Rome on 25th March 
1957, foresaw that the construction of the united Europe would be accompanied by internal 
conflicts and crises. They believed that such temporary difficulties would not stop the 
integration process, but would rather strengthen the feeling of solidarity. However 
nowadays, when the emerging problems seem to question the future of the EU, it is not 
sure whether Europe will overcome them being more united indeed. In his article, the 
author discusses the most important political conditions that influence the debate on 
the future of the Union, he presents alternative scenarios of the further development 
of the European integration process in the perspective of the year 2025, and he attempts 
to set a potential place of Poland in the changing Europe.
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DARIUSZ KOWALSKI: Legal and Organisational Framework for EU  
Funds Distribution – Enterprise Development in the Financial  
Perspective 2014–2020   162
One of the features of the European Union’s funds redistribution, based on multiannual 
financial perspectives, is modification of legal and organisational frameworks related 
to the principles for transferring support to beneficiaries at the turn of subsequent 
perspectives. This may result in delays in funds distribution. Currently, this is the case 
of funds designated for enterprise development which is the focus of the article. The 
basic provisions that regulate transfer of money at the EU level were published only 
a few days before the new financial perspective started. While the basic provisions 
at the national level came into force after several months since the beginning of the 
eligibility period. Consequently, executory provisions and individual programmes are 
being developed only now.
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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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