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Na 27. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu  23 lipca 2002 r. 

obradowano nad dwoma dokumentami przedłożonymi przez Najwyższą Izbę Kontroli � 

pierwszy to �Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2001 r.� � 

przedstawiona przez wiceprezesa NIK � Jacka Jezierskiego; drugi dokument � 

�Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2001 r.�- przedłożone przez 

prezesa NIK � Mirosława Sekułę. 

 Zamieszczamy teksty obu wystąpień   wygłoszonych  podczas  debaty sejmowej. 

 

      * 

 
 Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2001 r. 
 

 Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!  

 Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 204 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

mam zaszczyt przedstawić Wysokiemu Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa 

i założeń polityki pieniężnej wraz z opinią Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie 

absolutorium dla rządu za wykonanie budżetu w 2001 r. 

 Analiza wykonania budżetu państwa została opracowana na podstawie wyników 

kontroli przeprowadzonych w 579 jednostkach. Badaniami objęto wszystkie ministerstwa, 

urzędy centralne i urzędy wojewódzkie, a także jednostki samorządu terytorialnego, zakłady 

budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, podmioty korzystające z dotacji dla górnictwa oraz 

jednostki korzystające ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych. Szczegółowym badaniom poddano dochody w kwocie 7136 mln zł, tj. 5,1% 

dochodów budżetu państwa ogółem, oraz wydatki w wysokości 45 472 mln zł, tj. 26,3% 

wydatków ogółem budżetu państwa. Są to wskaźniki zapewniające reprezentatywność badań 

kontrolnych i odpowiadające praktyce stosowanej przez czołowe europejskie najwyższe 

instytucje kontrolne. Dla porównania dodam też, że ustawa o finansach publicznych 

przewiduje, iż organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych od 2002 r. 
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będzie zobowiązany kontrolować co najmniej 5% jej wydatków. Wraz z analizą wykonania 

budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej przedłożyliśmy Wysokiemu Sejmowi 

szczegółowe informacje o wynikach kontroli wykonania budżetu, których w tym roku było 

97. Cały ten ogromny materiał był wykorzystywany w pracach komisji sejmowych przy 

rozpatrywaniu sprawozdania rządu z wykonania budżetu państwa w 2001 r. 

 Zanim przejdę do przedstawiania wyników kontroli, chciałbym zwrócić uwagę 

na zmiany, jakie wprowadzone zostały w ostatnim czasie w kontroli wykonania budżetu 

państwa przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrola ta jest prowadzona w oparciu 

o międzynarodowe standardy kontroli, w tym szczególnie standardy INTOSAI - 

Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Zmiana charakteru kontroli 

wykonania budżetu znajduje także swój wyraz w poświadczeniu przez Najwyższą Izbę 

Kontroli, jako audytora zewnętrznego, finansowego rozliczenia kontrolowanych jednostek. 

Wiąże się to z badaniem i oceną ksiąg rachunkowych i wyrażeniem opinii na temat 

sprawozdań budżetowych oraz z poświadczeniem finansowego rozliczenia wykonania 

budżetu państwa w poszczególnych jego częściach i budżetu państwa jako całości. 

Wykonanie dochodów i wydatków we wszystkich częściach budżetu państwa zbadane zostało 

według jednolitej metodologii, a ocen dokonano na podstawie jednakowych kryteriów 

wartościowych. 

  

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 Na realizację budżetu w  2001 r. zasadniczy wpływ miało spowolnienie tempa wzrostu 

gospodarczego, które nie znalazło odpowiedniego odzwierciedlenia w konstrukcji budżetu. 

Założenia makroekonomiczne ustawy budżetowej okazały się całkowicie nierealne. 

Zdecydowana większość prognoz w sferze realnej gospodarki, m.in. dotyczących PKB czy 

zatrudnienia, okazała się zbyt optymistyczna, natomiast prognozy dotyczące sfery 

nominalnej, obejmujące inflację, stopy procentowe, kursy walutowe, były zbyt 

pesymistyczne. Należy jednak zauważyć, że nie tylko rząd, ale również niezależne ośrodki 

badawcze, które opracowały prognozy na zlecenie Ministerstwa Finansów, nie przewidziały 

tak dużej skali obniżenia wzrostu gospodarczego w 2001 r. Prognozy ośrodków naukowych 

były jednak bardziej realistyczne. Najpoważniejsze błędy w prognozach rządowych dotyczyły 

sfery realnej gospodarki. Najwyższa Izba Kontroli podziela opinie, że przewidzenie skali 

obniżenia wzrostu gospodarczego w 2001 r. było zadaniem bardzo trudnym. Z drugiej strony 

wskazuje jednak, że rządowa prognoza PKB była od początku zawyżona, gdyż przy jej 
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opracowywaniu nie uwzględniono w dostatecznym stopniu skutków spowolnienia wzrostu 

gospodarczego, wyraźnie widocznych w kolejnych kwartałach 2000 r. 

 W ustawie budżetowej z 1 marca 2001 r., w porównaniu z 2000 r., przyjęto szybszy 

wzrost wydatków niż dochodów. Dochody miały wzrosnąć o 18,7%, wydatki zaś o 20,2%, 

a dopuszczalna wielkość deficytu ustalona została na kwotę 20 538,8 mln zł. Przyjęcie 

wzrostu dochodów na tak wysokim poziomie spowodowało, że już w momencie uchwalania 

ustawy budżetowej w marcu 2001 r. plan ten był nierealny, na co wskazywała chociażby 

realizacja dochodów w pierwszych miesiącach roku. Po pierwszych 3 miesiącach 2001 r. 

dochody budżetu państwa stanowiły 19,6% kwoty ujętej w ustawie, podczas gdy 

w 3 poprzednich latach relacja dochodów zrealizowanych w I kwartale do sumy dochodów 

uzyskanych w całym roku budżetowym była bardzo stabilna i wahała się w niewielkim 

przedziale od 22% do 22,8%. Przebieg wykonania budżetu państwa w następnych miesiącach 

potwierdził nietrafność założeń przyjętych do ustawy budżetowej. W poszczególnych 

okresach, aż do czasu nowelizacji ustawy w dniu 28 lipca 2001 r., wielokrotnie miało miejsce 

przekroczenie planowanej wielkości deficytu budżetowego. Przypadków takich było aż 38. 

 O skali napięć w I półroczu 2001 r. świadczy nie tylko wysokość zrealizowanego w 

tym okresie deficytu, lecz także podejmowane przez ministra finansów działania w celu 

ograniczania wydatków. W czerwcu 2001 r. minister finansów dokonał zmniejszenia 

wydatków ujętych w harmonogramie o 7,5 mld zł, przekazując jednocześnie na wydatki 

inwestycyjne tylko 21,5% kwot planowanych na I półrocze. Jednak dopiero w lipcu, 

w obliczu groźby przekroczenia dopuszczalnej na koniec roku wielkości deficytu, Rada 

Ministrów przedłożyła Sejmowi projekt nowelizacji ustawy budżetowej, który sprowadzał się 

do trzech głównych założeń: po pierwsze � obniżenia planu dochodów o 8600 mln zł, tj. 5,3% 

pierwotnego planu, po drugie � zwiększenia deficytu do 28 138,8 mln zł, czyli o kwotę równą 

zmniejszeniu planu dochodów, i po trzecie � pozostawienia bez zmian planu wydatków. 

 Także znowelizowana ustawa budżetowa na 2001 r. była już w momencie uchwalania 

niemożliwa do realizacji. Opracowując nową prognozę dochodów budżetu nie uwzględniono 

bowiem wskaźników realizacji dochodów po I półroczu, obserwowanych w latach 

poprzednich, oraz pogarszającej się sytuacji w gospodarce, czego symptomem była słabnąca 

dynamika sprzedaży i rosnące bezrobocie. Poza tym pozostawienie bez zmian planu 

wydatków oznaczało upoważnienie dla dysponentów środków budżetowych do zaciągania 

dalszych zobowiązań - do wysokości pierwotnego planu wydatków. Zaciąganiu zobowiązań 

nie zapobiegła również wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 października 

2001 r. blokada niektórych wydatków, w wyniku której wstrzymano przekazywanie środków 
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na realizację zadań finansowanych z budżetu w kwocie 6,6 mld zł oraz wprowadzono zakaz 

dysponowania rezerwami celowymi na kwotę 1,8 mld zł. Zmniejszenie wydatków dotyczyło 

głównie trzech części budżetu państwa: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - o kwotę 2329 

mln zł, obrony narodowej - o kwotę 951,5 mln zł oraz sprawiedliwości - o kwotę 308,6 mln 

zł. Trudno natomiast uznać za rzeczywistą blokadę formalne zablokowanie 370 mln zł na 

obsługę zadłużenia zagranicznego, gdyż oszczędności w tej części były efektem niższych niż 

zakładano kursów walutowych. Należy zauważyć, że z łącznej kwoty zablokowanych 

wydatków aż 35% przypadało na blokadę wydatków na rzecz ZUS. Blokada w tej części nie 

kreowała zatem żadnych oszczędności, lecz przenosiła jedynie deficyt z budżetu państwa 

na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. 

 Ostatnie zmiany w budżecie wprowadzono ustawą z 13 grudnia 2001 r. Były one 

zgodne z wnioskami NIK wynikającymi z kontroli wykonania budżetu w latach poprzednich. 

Nowelizacja umożliwiła spłacenie jeszcze w 2001 r. zobowiązań powstałych wskutek 

niedoszacowania niektórych wydatków roku 2001 oraz części zobowiązań powstałych w 

latach poprzednich, tzn. w latach 1999-2000. Przerwano proces narastania odsetek, a tym 

samym dodatkowych kosztów dla budżetu państwa w latach następnych. Nowelizacja 

polegała na zwiększeniu limitów wydatków w niektórych częściach i odpowiednim 

zwiększeniu deficytu budżetowego o kwotę  3840,6 mln zł. Dopuszczalny poziom deficytu 

ustalony został na kwotę 32 979,4 mln zł, czyli ok. 4,6% PKB. Należy przy tym przypomnieć, 

że gdy uchwalano ustawę budżetową na 2001 r. relacja deficytu budżetu państwa do PKB 

miała wynieść 2,6%. 

 Negatywnie został oceniony fakt, że proponując w grudniu zmianę ustawy 

budżetowej, rząd po raz drugi nie zaproponował ograniczenia dochodów, chociaż 

opracowanie realnej prognozy w tym czasie było zadaniem znacznie łatwiejszym niż 

na początku roku. 

 Porównując realizację budżetu w 2001 r. z realizacją w roku poprzednim nie można 

pominąć zmian prawno-organizacyjnych utrudniających lub wręcz uniemożliwiających 

porównanie wprost obydwu tych budżetów. Ustawa budżetowa na 2001 r. opracowana została 

bowiem z uwzględnieniem nowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów 

i rozchodów wynikającej z rozporządzenia ministra finansów z 18 lipca 2000 r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Klasyfikacja 

ta znacznie różni się od poprzednio obowiązującej zarówno w oznaczeniu, jak i w treści 

poszczególnych działów oraz paragrafów dochodów i wydatków. Ponadto z ustawy 

budżetowej na 2001 r. po raz pierwszy wyłączono przepisy dotyczące wykonania budżetu 
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państwa, zawierając je w odrębnej ustawie o wykonaniu budżetu państwa. W ustawie tej 

zawarte zostały regulacje dotyczące gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków 

budżetu, które miały obowiązywać w 2001 r., oraz regulacje, których umieszczanie 

dotychczas w ustawach budżetowych budziło wątpliwości, np. delegacje ministrów do 

wydawania aktów wykonawczych do ustawy budżetowej. Ustawa z 2 marca 2001 r. 

o wykonywaniu budżetu państwa w 2001 r. oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 weszła w życie dopiero 4 czerwca 2001 r., 

a więc w połowie roku budżetowego. Późne wejście w życie przepisów ustawy spowodowało, 

że część wydatków budżetu była realizowana w pierwszych miesiącach roku bez 

odpowiednich przepisów wykonawczych, co dotyczyło głównie ministra gospodarki i dotacji 

dla podmiotów górnictwa niewęglowego. 

  

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 Realizacja budżetu państwa w 2001 r. odbiegała w zasadniczy sposób od przyjętych 

założeń. Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 140 526,9 mln zł, to jest 

o 12,7% niższej od zaplanowanych w ustawie budżetowej z marca 2001 r. oraz o 7,8% niższej 

od  planu obniżonego ustawą z lipca. Tak dużej rozbieżności między dochodami 

planowanymi i wykonanymi nie notowano od 1991 r. Dochody budżetu państwa w 2001 r. 

osiągnęły wartość tylko o 3,6% wyższą niż w roku poprzednim. W ujęciu realnym oznacza 

to spadek o 1,8%.  

 O niewykonaniu planu dochodów zdecydowały przede wszystkim niskie dochody 

podatkowe, które zrealizowane zostały tylko w 86,5% w stosunku do pierwotnego planu  

i w 92,3% w odniesieniu do planu po zmianach. 

 W ocenie Najwyższej Izby Kontroli znaczną część różnicy, bo ok. 50% między 

planowanymi a faktycznie zrealizowanymi dochodami budżetu, można wytłumaczyć 

niewykonaniem wskaźników makroekonomicznych przyjętych do konstrukcji budżetu, 

tj. przede wszystkim niższym tempem wzrostu gospodarczego oraz szybszym niż 

przewidywano wzrostem bezrobocia. Natomiast pozostałe kwoty niezrealizowanych 

dochodów należy przypisać działaniu czynników niezwiązanych z nieprzewidzianą zmianą 

otoczenia makroekonomicznego, do których zaliczyć należy m.in. przeszacowanie skutków 

zmian systemowych oraz niewykonanie założonych wskaźników ściągalności dochodów 

podatkowych. Uzasadnia to tezę, że przy opracowaniu ustawy budżetowej na 2001 r. został 

popełniony błąd planistyczny. Jest to także jedna z dwóch podstawowych przyczyn przyjęcia 

przez NIK negatywnej oceny za wykonanie budżetu w części 19 w zakresie dochodów. 
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 Powyższe okoliczności świadczą o niskiej jakości prognoz rządowych, co na etapie 

opracowywania ustawy budżetowej doprowadziło do znacznego przeszacowania ogólnej 

kwoty dochodów budżetu państwa. 

 Pozostałe do zapłaty należności podatkowe i niepodatkowe były na koniec 2001 r. 

o 13% wyższe niż w roku poprzednim. Kwota nieuregulowanych należności podatkowych 

wobec budżetu wzrosła o 25,8%. Najwyższa kwota nieuregulowanych należności wystąpiła 

w podatku od towarów i usług. Podstawową przyczyną wzrostu zaległości podatkowych było 

przede wszystkim postępujące w ciągu roku pogorszenie warunków gospodarczych. Wzrost 

ten wynika jednak również w pewnym zakresie z nieprawidłowego działania urzędów 

skarbowych. Wskaźnik ściągalności egzekucyjnej dla zaległości podatkowych stanowiących 

dochody budżetu państwa zmniejszył się w skali roku z 48,9% w 2000 r. do 34,5% w 2001 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w ramach kontroli wykonania budżetu 

państwa kontrolę 29 urzędów skarbowych w zakresie zabezpieczenia i egzekucji zaległości 

podatkowych w latach 2000-2001. Stwierdzono, że w urzędach tych bezzasadnie nie podjęto 

czynności egzekucyjnych w stosunku do należności wymagalnych stanowiących ok. 22% 

ogółu zaległości. Chodzi tu zatem tylko o zaległości podatkowe, które mogły i powinny być 

egzekwowane, a nie były. 

 Przy okazji chciałbym nadmienić, że w najbliższym czasie Izba rozpocznie kontrolę 

realizacji przez urzędy skarbowe zadań w zakresie prowadzenia postępowań w sprawach 

o wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz opodatkowania przychodów nieznajdujących 

pokrycia w ujawnionych źródłach. 

 Wydatki budżetu państwa w 2001 r. wyniosły 172 885,2 mln zł, a więc były niższe 

od kwoty pierwotnie planowanej o 4,8% i aż o 6,8% niższe niż w planie wydatków ustalonym 

w ustawie budżetowej z grudnia 2001 r. W porównaniu z poprzednim rokiem wydatki 

budżetu były wyższe nominalnie o 14,8%, a realnie o 8,5%. Wydatki tylko w 81,3% zostały 

sfinansowane dochodami budżetu państwa. Realizacja w takim zakresie wydatków była 

możliwa dzięki zwiększeniu planowanego deficytu budżetu, a nie na skutek przedsięwzięć 

wymuszających racjonalizację wydatków. Zaznaczyć przy tym należy, że Rada Ministrów, 

szukając metod zniwelowania negatywnych efektów niskich dochodów budżetu państwa, 

dokonała zmniejszenia niektórych wydatków. Z ogólnej kwoty zmniejszeń około 93% 

przypadało na trzy części budżetu państwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ponad 

4700 mln zł, rezerwy celowe - ponad 2 mld zł i obsługa długu zagranicznego - ponad 

1300 mln zł. 
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 W ocenie Najwyższej Izby Kontroli do aktywnych działań racjonalizujących 

wykonanie budżetu można zaliczyć zmniejszenie wydatków jedynie o kwotę około 600 mln zł, 

co w zestawieniu z ubytkiem ponad 20 mld zł w planowanych dochodach stanowi znikomą 

wielkość. 

 Analiza wykonania wydatków budżetu państwa według grup ekonomicznych 

wskazuje, że w największym stopniu zredukowano wydatki na inwestycje, a ich udział w 

wydatkach ogółem obniżył się do nienotowanego dotąd poziomu 3,7%. W 2001 r. 

odnotowano wzrost realnej wartości wydatków na obsługę długu publicznego. Wzrost ten 

wystąpił w sytuacji znacznej aprecjacji złotego, obniżającej koszty obsługi zadłużenia 

zagranicznego, oraz przy malejącej inflacji. Pogorszenie się między rokiem 2000 a 2001 

relacji deficytu budżetowego do dochodów budżetu państwa i produktu krajowego brutto oraz 

zmniejszenie się wpływów z prywatyzacji powodowało konieczność zaciągnięcia większego 

niż przewidywano długu na finansowanie deficytu budżetowego. Koszty obsługi tego długu 

ujawnią się w latach następnych, np. wydatki na obsługę bonów pochodzących z emisji 

dokonanych w 2001 r. wyniosą w 2002 r. około 4,4 mld zł. 

 Wydatki budżetu państwa na obsługę zadłużenia zagranicznego i długu krajowego 

w 2001 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 16%, przy czym cały wzrost tych 

wydatków dotyczył długu krajowego. Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego były 

niższe w stosunku do roku poprzedniego o 11,7%.  

 Przeprowadzone w 2001 r. nowelizacje ustawy budżetowej spowodowały, 

że wykonany deficyt budżetu państwa był wyższy o 110,2% od wykonania roku 

poprzedniego, a relacja deficytu do PKB zwiększyła się dwukrotnie. Skutkiem zwiększonych 

potrzeb w zakresie finansowania deficytu budżetu państwa był ponadplanowy wzrost długu 

skarbu państwa i państwowego długu publicznego.  

 Finansowanie zwiększonych potrzeb pożyczkowych przy mniejszych niż zakładano 

wpływach z prywatyzacji odbywało się głównie za pomocą zwiększonych emisji skarbowych 

papierów wartościowych na rynku krajowym. Zwiększenie podaży skarbowych papierów 

wartościowych miało negatywny wpływ na poziom rynkowych stóp procentowych. 

 Państwowy dług publiczny w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 7,7%. 

Relacja państwowego długu publicznego, powiększonego o kwotę przewidzianych wypłat 

z tytułu poręczeń i gwarancji, do PKB wyniosła na koniec 2001 r. - 42,3%. Główną pozycją 

tego długu był dług skarbu państwa, który w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o 6,4%.  
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 Zobowiązania wymagalne państwowych jednostek budżetowych w stosunku do stanu 

tych zobowiązań w 2000 r. zmniejszyły się o prawie 63%. Była to niewątpliwie tendencja 

pozytywna. Należy jednak wskazać, że pomimo dwukrotnego przedłużania terminu 

obowiązywania umowy z Bankiem Handlowym w sprawie obsługi wierzytelności 

wynikających z nieuregulowanych zobowiązań jednostek ochrony zdrowia proces wykupu 

tych zobowiązań nadal nie został zakończony. Konieczne jest jak najszybsze pełne spłacenie 

starych długów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia. 

 Wciąż aktualnym problemem pozostaje sprawa ujmowania w ewidencji finansowo-

księgowej, a następnie w sprawozdawczości budżetowej zobowiązań wynikających z ustaw 

regulujących rozliczenia między budżetem państwa i jednostkami samorządu terytorialnego 

realizującymi zadania finansowane w formie dotacji. 

 Planowane na 2001 r. wpływy z prywatyzacji zostały zmniejszone w wyniku 

nowelizacji ustawy budżetowej z 13 grudnia 2001 r. o 43,7%. Wykonanie przychodów 

z  prywatyzacji wyniosło jednak zaledwie 64% kwoty planowanej w ustawie po zmianach. 

Tak niskie przychody wynikały z niezrealizowania planowanych na 2001 r. prywatyzacji, 

niedochowania należytej staranności w doborze kontrahentów i zabezpieczeń należności 

skarbu państwa w umowach prywatyzacyjnych oraz z braku staranności w terminowym 

egzekwowaniu należnych przychodów. Przychody z prywatyzacji w większym stopniu 

wynikały z realizacji procesów prywatyzacyjnych rozpoczętych w latach poprzednich niż 

z prywatyzacji rozpoczętych w 2001 r.  

  

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 Podobnie jak w roku ubiegłym kontrolą objęliśmy również państwowe fundusze 

celowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, inwestycje wieloletnie, jednostki 

samorządu terytorialnego oraz dotacje dla agencji i fundacji. Osiągnięte przychody 

państwowych funduszy celowych były o 31,8% wyższe niż w roku poprzednim. Udział 

dotacji dla państwowych funduszy celowych stanowił 23,2% wydatków budżetu państwa. 

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w 12 (na 13 skontrolowanych) państwowych 

funduszach celowych. Niekorzystnym zjawiskiem był utrzymujący się kolejny rok wzrost 

kwoty zobowiązań, której 89,8% stanowiły zobowiązania Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych. Rzeczywisty stan zobowiązań budżetu państwa wobec tego funduszu nie jest 

znany, gdyż jego zobowiązania wobec otwartych funduszy emerytalnych mogą być tylko 

szacowane. Nadal brakuje rozwiązań gwarantujących racjonalne gospodarowanie środkami 

publicznymi przez państwowe fundusze celowe. 



 

 

9

 W porównaniu z 2000 r. pogorszyły się wyniki finansowe zakładów budżetowych 

i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, o czym świadczą niższe przychody 

i niższe wpłaty do budżetu. Zwiększył się również udział dotacji w przychodach tych 

jednostek. Wprowadzenie możliwości ustawowego tworzenia środków specjalnych z 

dowolnych dochodów publicznych spowodowało, że tworzenie z mocy ustawy nowych 

środków specjalnych stało się źródłem dodatkowych wpływów przeznaczanych często, jak 

wykazano w kontroli, na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania dysponujących 

nimi urzędów. Część środków specjalnych stanowi także stałe źródło dodatkowych 

wynagrodzeń dla pracowników danej jednostki budżetowej. Wynagrodzenia te nie są objęte 

limitami określanymi w ustawach budżetowych. 

 W 2001 r. nastąpił znaczny wzrost dotacji z budżetu państwa przekazanych agencjom 

i fundacjom. W porównaniu z poprzednim rokiem wyniósł on 25,5%. Zasadnicza 

część środków skierowana została do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

bo aż 54,4%, oraz do Agencji Rynku Rolnego - 28,4%. Po raz kolejny stwierdzono 

nieprawidłowości w działaniach agencji polegające na przyjmowaniu do planów nierealnych 

założeń zarówno w zakresie finansowym, jak i rzeczowym. Ponadto ujawniono brak dbałości 

o pozyskiwanie przychodów oraz małą skuteczność i zaniedbania w egzekwowaniu 

należności, a w zakresie wykonywania wydatków - przypadki niegospodarności. 

 Jak wykazały wyniki kontroli w stosunku do poprzednich lat nie nastąpiła poprawa 

w sposobie realizacji inwestycji wieloletnich. Stwierdzono m.in. niewłaściwe przygotowanie 

i planowanie tych inwestycji, przypadki niegospodarnego wykorzystywania środków 

publicznych i brak właściwego nadzoru ze strony dysponentów stosownych części 

budżetowych. 

 Niekorzystny stan finansów publicznych, który ujawnił się w 2001 r., w mniejszym 

stopniu dotknął budżety jednostek samorządu terytorialnego niż budżet państwa. Dochody 

jednostek samorządu terytorialnego w stosunku do 2000 r. wzrosły o 9,6%, podczas gdy 

dochody budżetu państwa były wyższe tylko o 3,6%. Wydatki jednostek samorządu 

terytorialnego wzrosły o 9,2%, wobec wzrostu o 14,5% w budżecie państwa. Zbiorczy deficyt 

jednostek samorządu terytorialnego wzrósł tylko o 0,1%, podczas gdy deficyt budżetu 

państwa był o 110,2% wyższy w stosunku do roku poprzedniego. Wyniki kontroli 

przeprowadzonych w 85 jednostkach samorządu terytorialnego wykazały, że występowały 

w nich nieprawidłowości w zakresie planowania i realizacji budżetów oraz w wykorzystaniu 

dotacji celowych z budżetu państwa, jednak skala tych nieprawidłowości była niewielka. 

Formalny, tj. określony w ustawie o finansach publicznych, nadzór i kontrola dysponentów 
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części budżetowych nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek 

wykonywane były prawidłowo. Nieprawidłowości i uchybienia w tym zakresie wystąpiły 

m.in. u dysponentów tylko 5 części budżetu państwa. 

  

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 Znaczna część nieprawidłowości i problemów, które wystąpiły w realizacji budżetu 

państwa w 2001 r., nie pojawiła się po raz pierwszy. W ubiegłorocznej analizie wykonania 

budżetu państwa Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 21 wniosków. Wyniki kontroli 

wykonania budżetu w 2001 r. wskazują, że większość z nich pozostaje nadal aktualna. Nie 

wykonano bowiem 13 wniosków. Dwa z niezrealizowanych wniosków dotyczyły niezmiernie 

istotnej dla finansów publicznych kwestii, a mianowicie kompleksowej nowelizacji ustawy 

o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

Co prawda ustawy te były nowelizowane, lecz w ocenie Najwyższej Izby Kontroli dokonane 

zmiany były cząstkowe i nie miały - poza przepisami o audycie wewnętrznym - charakteru 

całościowych uregulowań systemowych. Wśród pozostałych niezrealizowanych, lecz nadal 

aktualnych wniosków należy wymienić: 

 � po pierwsze, poprawienie wiarygodności planowania podstawowych wskaźników 

makroekonomicznych; jak już mówiłem, założenia makroekonomiczne do ustawy budżetowej 

na 2001 r. okazały się całkowicie nierealne; 

 � po drugie, stosowanie do prognozowania dochodów podatkowych realnej bazy tych 

dochodów z roku poprzedniego; niewykonanie w 2001 r. planu dochodów podatkowych było 

po raz kolejny spowodowane m.in. przyjęciem zawyżonego przewidywanego wykonania tych 

dochodów w 2000 r.; 

 � po trzecie, poprawienie skuteczności poboru należności podatkowych i niepodatkowych; 

według stanu na koniec 2001 r. kwota należności podatkowych do zapłaty nie tylko nie uległa 

obniżeniu, lecz wzrosła w stosunku do 2000 r. o 25,8%; pogorszenie wystąpiło także, jeśli 

chodzi o ściągalność należności; 

 � po czwarte, ujmowanie w ewidencji księgowej i w sprawozdaniach budżetowych 

wszelkich zobowiązań, w tym wynikających z ustaw regulujących rozliczenia pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego a budżetem państwa; w sprawozdaniach budżetowych 

nie zostały wykazane nieuregulowane na 31 grudnia 2001 r. przez wojewodów płatności 

w kwocie 150 mln zł; 
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 � po piąte, wyeliminowanie nieprawidłowości w realizacji inwestycji wieloletnich; 

na 20 skontrolowanych inwestycji, w tym 12 realizowanych w ramach kontraktów 

wojewódzkich, tylko 3 zadania inwestycyjne realizowane były poprawnie; 

 � po szóste, dzielenie przez dysponentów części budżetowych na podległe jednostki 

pełnych kwot wydatków wynikających z ustawy budżetowej; kontrole wykazały, że nadal 

tworzone były nieformalne rezerwy wydatków; 

 � po siódme, wyeliminowanie przypadków nieprawidłowości w zakresie planowania, 

podziału oraz przekazywania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. 

 Wśród spraw wielokrotnie zgłaszanych w przeszłości przez Najwyższą Izbę Kontroli 

i nadal nierozwiązanych chciałbym wymienić problem funkcjonowania państwowych 

funduszy celowych. Dokonanie szczegółowej analizy zasadności działania tych funduszy jest 

zadaniem niecierpiącym zwłoki. 

 Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w 2001 r. wskazują ponadto na potrzebę 

podjęcia innych działań niezbędnych dla prawidłowej gospodarki środkami publicznymi. 

Zaliczyć do nich należy: 

 � poprawienie efektywności zarządzania poprzez wprowadzenie kwartalnego systemu 

monitoringu budżetu państwa, który będzie uwzględniał analizę wskaźników zaawansowania, 

w celu właściwej oceny możliwości realizacji dochodów w ciągu roku budżetowego; 

 � zwiększenie nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych przez poszczególnych 

dysponentów budżetu państwa; 

 � zakończenie weryfikacji i wykupu zobowiązań z tytułu przejętego przez skarb 

państwa zadłużenia byłych państwowych jednostek ochrony zdrowia; 

 � ujednolicenie ewidencji długu skarbu państwa przez ujmowanie w nim całej kwoty 

zobowiązań jednostek budżetowych, a nie tylko zobowiązań wymagalnych; 

 � dokonywanie okresowych przeglądów przebiegu realizacji kredytów zaciągniętych 

w imieniu skarbu państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych w celu określenia 

działań umożliwiających poprawę ich wykorzystania oraz obniżenie kosztów obsługi; 

 � obniżenie udziału przychodów ze sprzedaży bonów skarbowych w źródłach 

finansowania pożyczek zaciąganych przez budżet państwa. 

  

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 Wyniki kontroli pozwalają na stwierdzenie, że wymienione w analizie wykonania 

budżetu państwa kwoty dochodów ogółem, wydatków ogółem i deficytu stanowią sumę kwot 

wykazanych w sprawozdaniach budżetowych dysponentów poszczególnych części. 
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Ujawnione przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły 

niewielkiej kwoty (151,2 tys. zł ) nieprawidłowo zaliczonej do dochodów 2001 r. Z ustaleń 

kontroli wynika, że sprawozdawczość budżetowa za 2001 r. z reguły sporządzana była przez 

dysponentów środków budżetowych na podstawie zapisów w księgach rachunkowych, 

a księgi rachunkowe prowadzone były na podstawie dokumentów księgowych. Rażące 

nieprawidłowości stwierdzono tylko w części 46: Zdrowie, gdyż w księgach rachunkowych 

nie zostały ujęte zobowiązania w kwocie 74 mln zł.  

 Z ustaleń kontroli wynika ponadto, że nie zostały przekroczone wielkości określone 

w ustawie budżetowej na 2001 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu roku. 

Pod tym względem budżet państwa został wykonany prawidłowo. Zdecydowana większość 

dysponentów realizowała budżet poprawnie, a nawet lepiej niż w roku poprzednim. Świadczy 

o tym porównanie ocen cząstkowych, które wystawiliśmy za wykonanie budżetu, w stosunku 

do roku ubiegłego. 

 Najwyższa Izba Kontroli oceniła w 2001 r. wykonanie budżetu państwa w 97 częściach, 

w tym w 16 województwach, oraz wykonanie planów finansowych 13 państwowych 

funduszy celowych, stosując we wszystkich przypadkach te same kryteria wartościowe 

i ilościowe. W porównaniu z 2000 r. liczba ocen pozytywnych bez stwierdzenia 

nieprawidłowości wzrosła o 27%. Takich ocen wystawiliśmy aż 15. Jeszcze bardziej,  

bo aż o 33%, wzrosła liczba ocen pozytywnych z nieznacznymi uchybieniami. Otrzymało 

je 53 dysponentów części budżetowych i 6 funduszy celowych. Negatywnie oceniono 

wykonanie budżetu za 2001 r. w 2 częściach oraz wykonanie planów finansowych 2 funduszy 

celowych, a także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podstawą do wydania 

po raz kolejny negatywnej oceny za wykonanie budżetu w części: Zdrowie były 

nieprawidłowości stwierdzone po stronie dochodów w kwocie 5,7 mln zł i po stronie 

wydatków w kwocie 129,5 mln zł, a także inne liczne przypadki nierzetelnego, nielegalnego 

i niegospodarnego działania. W 2001 r. po raz pierwszy wprowadzono podwójną ocenę dla 

części 19: Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. Negatywnie oceniono w tej części 

planowanie i realizację dochodów, zaś pozytywnie realizację wydatków. 

 Jeżeli chodzi o państwowe fundusze celowe, to negatywnie oceniono wykonanie przez 

ZUS planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności za brak 

pełnego ustalania i monitorowania należnych składek. Negatywnie oceniono również 

realizację planu finansowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czego 

podstawą było niewykonanie planowanych zadań w zakresie ochrony roszczeń 

pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy, doprowadzenie do powstania 
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zobowiązań wymagalnych i przekazywanie zakładom pracy środków na jednorazowe 

świadczenia pracownicze, bez dokonania rzetelnej i starannej oceny ich sytuacji finansowej. 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła również Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa przede wszystkim ze względu na nieprawidłowości w realizacji umowy dotyczącej 

zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, czyli IACS. 

  

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 Jeszcze kilka słów na temat wykonania założeń polityki pieniężnej. Przede wszystkim 

należy stwierdzić, że w 2001 r. po raz trzeci z rzędu nie został osiągnięty cel inflacyjny 

ustalony w założeniach polityki pieniężnej. Po raz pierwszy wystąpiła jednak sytuacja, 

że wskaźnik inflacji kształtował się poniżej dolnej granicy przedziału określającego ten cel. 

Według danych GUS, 12-miesięczny wskaźnik inflacji w grudniu 2001 r. wyniósł 3,6%, 

podczas gdy Narodowy Bank Polski założył, że będzie się mieścił w przedziale 6-8%. 

W ocenie NIK, takie kształtowanie się inflacji było zarówno skutkiem polityki pieniężnej 

prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, jak i korzystnego oddziaływania czynników 

zewnętrznych, takich jak np. spadek cen paliw lub niski wzrost cen żywności. 

 Najwyższa Izba Kontroli dostrzega korzyści dla gospodarki, jakie niesie ze sobą 

stabilność cen. Obniżenie inflacji do poziomu 3,6% wiązało się jednak z poniesieniem przez 

polską gospodarkę znacznych kosztów, przede wszystkim w postaci osłabienia wzrostu 

gospodarczego. W tych warunkach istotne obniżenie inflacji w 2001 r. można, zdaniem NIK, 

uznać za pozytywne, jeżeli będzie ono miało charakter trwały, a utrzymanie osiągniętej 

stabilności cen nie będzie wymagało dalszego utrzymywania silnie restrykcyjnej polityki 

pieniężnej. Oznacza to, że NIK opowiada się za obniżeniem restrykcyjności polityki 

pieniężnej, ale w takich granicach, by stworzone zostały warunki do pobudzania wzrostu 

gospodarczego, a jednocześnie nie zostały przekreślone dotychczasowe osiągnięcia 

w zakresie ograniczania inflacji. 

 W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Narodowy Bank Polski prowadził w 2001 r. 

ostrożną politykę obniżania stóp procentowych, w wyniku której przez trzy pierwsze kwartały 

ubiegłego roku realne stopy procentowe utrzymywały się na wysokim poziomie. W tych 

warunkach nastąpił spadek popytu wewnętrznego o 2%, nakładów brutto na środki trwałe 

o 9,8% oraz spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto z 4% w 2000 r. do 1% w 2001 r. 

Zaostrzenie przez NBP polityki pieniężnej było jednak reakcją banku centralnego na wzrost 

deficytu sektora finansów publicznych oraz przejściowy wzrost inflacji. Przeszacowanie 

wzrostu gospodarczego w skali deficytu obrotów bieżących oraz potencjalnych zmian cen na 
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rynkach światowych spowodowało, że polityka Narodowego Banku Polskiego była 

nakierowana na ograniczanie inflacji w mniej korzystnych warunkach niż te, które wystąpiły 

w rzeczywistości. 

 W 2001 r. Narodowy Bank Polski zrealizował założenia dotyczące polityki kursowej. 

Decyzją rządu, podjętą w kwietniu 2000 r., kurs złotego kształtował się wyłącznie pod 

wpływem czynników rynkowych. W tych warunkach nastąpiło umocnienie waluty krajowej 

zarówno w stosunku do euro, jak i dolara amerykańskiego. W związku z tym Najwyższa Izba 

Kontroli zwróciła uwagę na negatywne konsekwencje, jakie dla eksporterów niesie takie 

kształtowanie się kursu złotego. Zdaniem NIK, ewentualne decyzje dotyczące kształtowania 

kursu złotego powinny być podjęte także z uwzględnieniem ich skutków dla podmiotów, 

które wobec wysokich kosztów obsługi kredytów złotowych zdecydowały się na zaciągnięcie 

zobowiązań w walutach obcych. W 2001 r. zadłużenie zagraniczne podmiotów 

pozarządowych i pozabankowych wzrosło bowiem do kwoty 3,7 mld dolarów 

amerykańskich. 

 Najwyższa Izba Kontroli nie zgłasza zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przez 

Narodowy Bank Polski operacji otwartego rynku oraz polityki refinansowania banków. NBP 

przyjął do realizacji wniosek NIK z ubiegłorocznej kontroli wykonania założeń polityki 

pieniężnej, dotyczący obniżenia rentowności prowadzonych przez Narodowy Bank Polski 

operacji otwartego rynku. Uzyskane w ten sposób oszczędności zostały oszacowane na około 

6 mln zł. NIK krytycznie oceniła natomiast fakt, że w 2001 r. bank centralny w dalszym ciągu 

nie doprowadził do deklarowanej w założeniach polityki pieniężnej redukcji nadpłynności 

systemu bankowego, mimo że pierwsze działania w tym zakresie były podejmowane jeszcze 

w 1999 r. Należy zaznaczyć, że występowanie nadpłynności było dotąd uznawane przez Radę 

Polityki Pieniężnej za podstawowe zjawisko ograniczające skuteczność polityki pieniężnej. 

W 2001 r. postęp w ograniczaniu nadpłynności był na tyle nieznaczny, że nie stworzył 

warunków do dalszego obniżania stopy rezerwy obowiązkowej dla banków. Już trzeci rok 

z rzędu NIK formułuje także zastrzeżenia odnośnie do współpracy Narodowego Banku 

Polskiego z rządem. W 2001 r. miały wprawdzie miejsce spotkania dwustronne, także 

na najwyższym szczeblu, jednakże kontakty te nie doprowadziły do uzgodnień, które 

zaowocowałyby poprawą koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej. 

  

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 Przedstawiłem Wysokiej Izbie najważniejsze problemy związane z realizacją tego 

trudnego budżetu i założeń polityki pieniężnej, a także wnioski na przyszłość. Biorąc pod 
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uwagę wyniki przeprowadzonych kontroli chciałbym przekazać pozytywną opinię Najwyższej 

Izby Kontroli w przedmiocie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2001 r. Kolegium 

Najwyższej Izby Kontroli, przyjmując uchwałę w tej sprawie, wzięło pod uwagę przede 

wszystkim poprawność finansowego rozliczenia dochodów i wydatków skontrolowanych 

jednostek oraz budżetu państwa jako całości, a także sfinansowanie, pomimo poważnych 

trudności, podstawowych zadań państwa. Wydatki oraz deficyt budżetu państwa zostały 

wykonane w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej na 2001 r., po uwzględnieniu 

jednak szerokich zmian wprowadzonych w niej w ciągu roku. Stwierdzona przez NIK 

nieprawidłowość polegająca na zawyżeniu w rządowym sprawozdaniu z wykonania budżetu 

państwa w 2001 r. kwoty dochodów budżetu o 151,2 tys. zł oraz zaniżeniu o tę samą kwotę 

deficytu budżetowego nie miała istotnego znaczenia. Główna przyczyna trudności i napięć 

w realizacji budżetu państwa w 2001 r., a także odchyleń od pierwotnie ustalonych wielkości, 

to przyjęcie do konstrukcji budżetu założenia utrzymania się pozytywnych tendencji 

w gospodarce oraz błędy planistyczne popełnione zwłaszcza w zakresie prognoz dochodów 

podatkowych. Przedsięwzięcia dostosowawcze w obszarze dotyczącym bezpośrednio oraz 

pośrednio dochodów, wydatków i deficytu budżetu państwa, podjęte przez rząd 

w przeważającej mierze dopiero w drugim półroczu 2001 r., były spóźnione i niewystarczająco 

głębokie. Doprowadziły jednak do zahamowania pogarszania się w 2001 r. sytuacji finansów 

publicznych oraz zapewniły finansowanie większości ustawowych i umownych zobowiązań 

państwa.  

   

      * 

  

Sejm na posiedzeniu 23 lipca 2002 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia 

przedstawionej przez Najwyższą Izbę Kontroli  analizy wykonania budżetu państwa i założeń 

polityki  pieniężnej (głosowało 421 posłów; za-339; przeciw- 75; 7 posłów wstrzymało się od 

głosu). 

 

 

  



 

 

 

Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2001 r. 
  

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!  

 Obok analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej drugim 

podstawowym dokumentem, jaki Najwyższa Izba Kontroli corocznie przedkłada Sejmowi, 

jest sprawozdanie z działalności. Ten właśnie dokument, ukazujący kolejny rok działalności 

Izby, mam zaszczyt przedstawić Wysokiemu Sejmowi.  

 Sprawozdanie w szerokim zakresie prezentuje działalność Najwyższej Izby Kontroli. 

Zawiera ono szczegółowe informacje na temat samej Izby, a więc podstaw prawnych jej 

funkcjonowania, struktury organizacyjnej, działalności Kolegium, wykonania budżetu oraz 

współpracy międzynarodowej z innymi najwyższymi organami kontroli i ich organizacjami 

międzynarodowymi. W sprawozdaniu przedstawiamy również ważniejsze nieprawidłowości 

w wybranych obszarach działalności państwa.  

 Najwyższa Izba Kontroli istnieje już 83 lata. Została utworzona dekretem Naczelnika 

Państwa 7 lutego 1919 r. Obecnie zatrudnia 1688 osób. Wyższe wykształcenie ma 1371 osób, 

czyli ponad 81%, w tym 67 osób ma tytuł doktora nauk. Wysoko kwalifikowana kadra 

to największa wartość Izby, pozwalająca prawidłowo realizować jej zadania. 

 W 2001 r. Najwyższa Izba Kontroli zakończyła 158 kontroli planowych, z których 

99 dotyczyło wykonania budżetu państwa w 2000 r. Podczas prac nad planem pracy Izby 

poddano również analizie problemy poruszane w 8393 skargach, które napłynęły do Izby. 

Postępowanie kontrolne prowadzone w ramach wszystkich typów kontroli objęło ogółem 

3891 jednostek organizacyjnych. W wyniku tych kontroli do kierowników jednostek 

kontrolowanych i innych właściwych adresatów skierowano 4207 wystąpień pokontrolnych. 

W związku z ustaleniami kontroli w roku ubiegłym nasi kontrolerzy zmuszeni byli przekazać 

do prokuratury 88 zawiadomień o przestępstwach lub wykroczeniach, którymi objęto 

155 osób. Jednocześnie przesłano 246 wniosków lub zawiadomień o naruszeniu dyscypliny 

finansów publicznych, dotyczących ogółem 379 osób. 

 Dokumentami Izby najczęściej przedkładanymi Sejmowi są informacje o wynikach 

przeprowadzonych kontroli. W minionym roku Izba przesłała na ręce marszałka Sejmu 

183 tego rodzaju dokumenty. Ponadto delegatury NIK sporządziły 10 informacji o wynikach 

kontroli dotyczących działalności terenowych organów administracji rządowej oraz 

samorządowej, które przekazane zostały władzom lokalnym. 
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 Prezentując powyższe dane należy wspomnieć też o innych, doskonale znanych 

paniom i panom posłom, sferach aktywności Izby. Należy do nich stała współpraca 

z Sejmem. W trakcie posiedzeń komisji sejmowych są obecni przedstawiciele Izby. 

Wielokrotnie prezentowali oni komisjom ustalenia kontroli. Przejawem tej aktywności były 

zakończone właśnie intensywne prace w poszczególnych komisjach, związane ze 

sprawozdaniem rządu z wykonania budżetu państwa w 2001 r. Upoważnieni pracownicy 

referowali również ustalenia innych kontroli. 

 Stała współpraca z Sejmem to również uczestnictwo Najwyższej Izby Kontroli 

w procesie legislacyjnym. W trakcie posiedzeń komisji sejmowych przedstawiciele Izby 

prezentują stanowiska i opinie zarówno w odniesieniu do poselskich inicjatyw 

ustawodawczych, jak i projektów rządowych. Izba aktywnie współpracuje również z Komisją 

ds. Kontroli Państwowej.  

 Udział w procesie legislacyjnym związany jest także z opiniowaniem projektów 

dokumentów rządowych. W roku ubiegłym do Izby wpłynęło 1406 takich dokumentów, 

z tego 896 przewidzianych było do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, 342 przez Komitet 

Ekonomiczny Rady Ministrów oraz 168 skierowanych było do uzgodnień międzyresortowych. 

Wśród projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów było 

180 projektów ustaw i 277 projektów rozporządzeń.  

 Należy też wspomnieć o formułowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli wnioskach 

o zmianę istniejącego prawa, tzw. wnioskach de lege ferenda, będących sposobem 

wykazywania różnego rodzaju luk w systemie prawa, które powinny być, zdaniem Izby, 

usunięte. W roku ubiegłym przedstawiono 136 takich wniosków.  

  

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!  

 Realizując wskazania uchwały Sejmu z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia 

kontroli państwowej prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, Izba skupiła się 

na sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Ujęte są one w strategicznym planie 

działalności kontrolnej ustalonym na lata 2000-2002. Ubiegły rok był drugim rokiem jego 

realizacji. W planie tym określonych zostało 7 priorytetowych kierunków kontroli, do których 

zaliczono: finanse publiczne, gospodarowanie majątkiem publicznym, wdrażanie reform 

ustrojowych państwa, działalność państwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów 

społecznych, bezpieczeństwo wewnętrzne, procesy integracyjne i działania antykorupcyjne. 
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 Wymienione priorytety determinowały dobór tematów do planu pracy w roku 
ubiegłym. Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwoliły na sformułowanie w sprawozdaniu 
z działalności Izby ocen bardzo ogólnych, odnoszących się do wspomnianych obszarów 
działalności państwa. Chciałbym w kilku zdaniach o nich powiedzieć.  
 Finanse publiczne to pierwszy z priorytetów kontroli Izby. Działalność w tym zakresie 
koncentrowała się przede wszystkim na kontrolach wykonania budżetu państwa, 
wzbogaconych o ustalenia tzw. kontroli okołobudżetowych. Od kilku lat Izba wskazywała 
na niewystarczającą sprawność organów państwa w pozyskiwaniu dochodów, wzrost 
zaległości podatkowych i pogarszające się wskaźniki efektywności postępowania 
egzekucyjnego. Te negatywne zjawiska w dużej mierze odnotowano również w kontrolach 
zakończonych w roku ubiegłym. W 2001 r. nastąpił dalszy wzrost zarówno zaległości 
podatkowych, jak też liczby podmiotów, które nie uregulowały swoich zobowiązań 
podatkowych. Pogorszyła się też efektywność postępowania egzekucyjnego. Nie poprawiła 
się realizacja inwestycji wieloletnich. Na temat tych i innych zjawisk i mechanizmów nimi 
rządzących Izba szczegółowo wypowiedziała się w �Analizie wykonania budżetu państwa 
i założeń polityki pieniężnej�.  
 Kontrolowanie gospodarowania majątkiem publicznym to jedna z głównych 
ustawowych powinności nałożonych na Izbę. Z przeprowadzanych od wielu lat kontroli 
wynika, że gospodarowanie publicznym majątkiem obarczone było licznymi 
nieprawidłowościami, do których należały przede wszystkim brak należytej troski 
o powierzone mienie oraz brak staranności i rzetelności w podejmowanych działaniach. 
Do dziedzin szczególnie narażonych na tego rodzaju zjawiska należą przekształcenia 
własnościowe. Brak spójnej i konsekwentnie realizowanej strategii w dziedzinie prywatyzacji 
był główną przyczyną zagrożeń interesu skarbu państwa.  
 Wnoszenie majątku państwowych osób prawnych do spółek także wiązało się 
z występowaniem wielu nieprawidłowości, z podejrzeniami o zachowania korupcyjne 
włącznie. Brak należytego nadzoru właścicielskiego sprzyjał wnoszeniu mienia 
na niekorzystnych warunkach, a struktura udziałów jednostek państwowych często nie 
zapewniała im kontroli nad powstającą spółką.  
 Do priorytetów kontrolnych Izby należy również wdrażanie reform ustrojowych 
państwa. Śledząc postęp reform: administracji publicznej, ochrony zdrowia, ubezpieczeń 
społecznych oraz oświaty, można było stwierdzić, jakie trudności i błędy pojawiały się 
w trakcie ich realizacji. Zmiany i modyfikacje - proponowane także przez Najwyższą Izbę 
Kontroli we wnioskach pokontrolnych - w wielu wypadkach okazały się konieczne, 
a przeprowadzone kontrole przyczyniły się do eliminowania zaistniałych nieprawidłowości.  
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 Kontrole reformy administracji publicznej wskazały na szczególnie duże kłopoty 

na szczeblu powiatowym. W starostwach powiatowych występowały poważne trudności 

organizacyjne, a powiatowa administracja zespolona nie została należycie przygotowana 

do wykonywania swoich zadań.  

 Na reformie ochrony zdrowia cieniem ciągle kładzie się jej niedostateczne 

przygotowanie oraz opóźnienia we wprowadzaniu niektórych elementów i niedopracowanie 

wielu rozwiązań szczegółowych. Kontrole wykazały m.in., że kasom chorych nie udało się 

w wystarczającym stopniu zracjonalizować gospodarki środkami przeznaczonymi na ochronę 

zdrowia. Kontrola wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na restrukturyzację 

w służbie zdrowia wykazała niewłaściwe gospodarowanie tymi środkami. Stwierdzono także, 

że restrukturyzacja w służbie zdrowia prowadzona była bez określenia podstawowych 

kryteriów, którym powinien odpowiadać zakład opieki zdrowotnej funkcjonujący według 

nowych zasad. 

 Błędy w przygotowaniach stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli również w odniesieniu 

do reformy oświaty. Polegały one głównie na nieprzygotowaniu kadry nauczycielskiej oraz 

szkół do wypełniania nowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jakie 

postawiła przed nimi zmiana ustroju szkolnego. Nałożyły się na to opóźnienia w przygotowaniu 

ujednoliconego, zewnętrznego wobec szkół systemu oceniania i egzaminowania, który miał 

obowiązywać od roku szkolnego 2001/2002. Zbyt późno rozpoczęto również prace nad 

standardami wymagań. W rezultacie niektóre ze standardów weszły w życie już w czasie 

trwania roku szkolnego. 

 Czwarta spośród systemowych reform państwa, dotycząca ubezpieczeń społecznych, 

znajduje się obecnie w fazie niepozwalającej jeszcze na pełną ocenę rezultatów. Pojawiły się 

jednak niepokojące sygnały. Kontrola realizacji postanowień ustawy o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych wykazała, że relacja wysokości przyszłych 

emerytur do wysokości otrzymywanych wynagrodzeń może być znacznie mniej korzystna niż 

to pierwotnie przewidywano. Wpłynęły na to zbyt optymistyczne i uproszczone szacunki, 

nieuwzględniające wszystkich kosztów obciążających składki ubezpieczeniowe, oraz 

niezrealizowanie wszystkich założeń reformy.  

 Doceniając wagę i konieczność podejmowanych reform, Izba była ich krytycznym, ale 

obiektywnym recenzentem.  
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 Działalność państwa w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych, 

a więc zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa socjalnego, tworzenie im godnych 

warunków życia, ograniczenie sfery ubóstwa, opieka nad osobami przewlekle chorymi 

i niepełnosprawnymi, przeciwdziałanie różnego rodzaju patologiom, to kolejny priorytetowy 

kierunek badań Izby zaprezentowany w sprawozdaniu. Wyniki przeprowadzonych 

w ostatnich latach kontroli pozwalają stwierdzić, że organy państwa wypełniały w tej 

dziedzinie swoje ustawowe powinności. W przeważającej większości przypadków 

świadczenia wypłacano prawidłowo, a środki z budżetu państwa na pomoc społeczną 

wydatkowano racjonalnie. Nadal istnieje jednak ogromne i niestety niezaspokojone 

zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Terenowe ośrodki pomocy społecznej drastycznie 

ograniczyły wydatki na zasiłki okresowe dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych 

lub pozbawionych możliwości zatrudnienia, a przyczyną takiego stanu są ograniczone 

możliwości budżetowe. 

 Najwyższa Izba Kontroli wiele uwagi poświęca zagadnieniom związanym 

z zapewnieniem przez organy państwa szeroko pojmowanego bezpieczeństwa wewnętrznego 

krajowi i jego obywatelom. Chodzi tu m.in. o kwestie dotyczące obronności kraju i ochrony 

granic, utrzymywania w kraju ładu i porządku, zapobiegania i ograniczania przestępczości, 

przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym oraz wszelkim innym sytuacjom zakłócającym 

poczucie bezpieczeństwa obywateli. Przeprowadzone w minionych latach kontrole wykazały, 

że działania administracji państwowej zarówno profilaktyczne, jak i podejmowane w obliczu 

konkretnych zagrożeń, często nie przynosiły pożądanych efektów. Sytuacja taka była 

następstwem nie tylko braku wystarczających środków finansowych, ale też wynikała 

m.in. z niedomagań o charakterze organizacyjnym, braku opracowanych w porę programów, 

nieskutecznego nadzoru i kontroli.  

 Nieprzygotowanie do działań w sytuacjach kryzysowych i walki z klęskami 

żywiołowymi ujawniły: kontrola stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz przebiegu 

działań ratowniczych w czasie powodzi na terenach południowych i zachodnich Polski 

w lipcu 1997 r. Z przeprowadzonej rok później doraźnej kontroli stanu zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego oraz przebiegu akcji ratowniczej w czasie powodzi w dorzeczu Wisły 

w kwietniu 1998 r. wynikało, że zdobyte poprzednio doświadczenia nie zostały w pełni 

spożytkowane. 

 Nie mniej ważne od wymienionych uprzednio priorytetów kontrolnych Izby 

są procesy integracyjne ze strukturami międzynarodowymi, które Najwyższa Izba Kontroli 

bada na kilku płaszczyznach. Obecnie kontrolowane są m.in. działania związane 
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z dostosowaniem polskiego prawa do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, jak 

też wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację programów pomocowych 

i wspieranie procesów akcesyjnych. Jest to o tyle istotne, że jedną z ważniejszych przesłanek 

oceny stopnia przygotowania Polski do wypełniania unijnych wymogów jest umiejętność 

gospodarowania środkami finansowymi.  

 W wyniku kontroli działań administracji rządowej w zakresie pozyskiwania 

i wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej Najwyższa Izba Kontroli 

krytycznie oceniła wykorzystanie części tych środków, jak też przygotowanie administracji 

do zarządzania funduszami przedakcesyjnymi Phare, ISPA i SAPARD. Ustalenia kontroli 

w zakresie realizacji ýHarmonogramu działań implementacyjnych narodowej strategii 

integracjiý wskazały na pilną konieczność usprawnienia i poprawy efektywności 

prowadzonych prac dostosowawczych oraz wzmożenia nadzoru nad ich przebiegiem. 

 Nawiązując do kontroli dotyczących integracji polskich sił zbrojnych ze strukturami 

wojskowymi NATO Izba wskazała na potrzebę znacznych środków finansowych 

na modernizację sprzętu i uzbrojenia, szkolenie żołnierzy oraz niezbędne zmiany 

organizacyjne w zakresie umożliwiającym współdziałanie z siłami Sojuszu. Fakt ten każe 

zwrócić uwagę na konieczność oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, 

realistyczne planowanie wydatków, a także przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie 

zasad i procedur. 

 Korupcja nadal jest istotną bolączką wpływającą na funkcjonowanie państwa, dlatego 

też przeciwdziałanie korupcji Izba uznaje za ważny element swoich strategicznych celów. 

Realizacja tego priorytetu ma miejsce w każdej kontroli na obszarach styku interesu 

publicznego i prywatnego.  

 Podstawową metodą rozpoznawania mechanizmów sprzyjających zjawiskom 

korupcyjnym jest analiza stwierdzonych nieprawidłowości oraz uregulowań prawnych 

obowiązujących w poszczególnych obszarach objętych kontrolą. Do głównych sfer 

zagrożonych korupcją należą: prywatyzacja, gospodarowanie majątkiem publicznym, 

funkcjonowanie państwowych funduszy celowych i agencji, zamówienia publiczne, 

udzielanie zezwoleń i koncesji oraz działanie służb celnych. Są to w większości dziedziny 

kluczowe dla funkcjonowania państwa. Powstawaniu zagrożenia korupcją sprzyjają takie 

mechanizmy, jak nadmiar kompetencji w jednym ręku, dowolność w rozstrzyganiu spraw, 

lekceważenie procedur i brak osobistej odpowiedzialności oraz brak kontroli podejmowanych 

decyzji. Nie są to wnioski nowe, przewijają się w kontrolach Izby w kolejnych latach. 

Prowadzone w 2001 r. badania wskazują na trafność dokonanego w poprzednich latach 

rozpoznania mechanizmów korupcjogennych w funkcjonowaniu instytucji publicznych. 
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Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!  

 Najwyższa Izba Kontroli, powołana do kontrolowania organów państwa i innych 

jednostek, powinna spełniać najwyższe wymagane standardy jakości. Ponad 80-letnia historia 

Najwyższej Izby Kontroli, a uwzględniając tradycje Głównej Izby Obrachunkowej Księstwa 

Warszawskiego - 190-letnia historia instytucjonalnej kontroli państwowej w Polsce 

zobowiązuje. Od Najwyższej Izby Kontroli, zwłaszcza tuż przed przystąpieniem do Unii 

Europejskiej, wymaga się najwyższego profesjonalizmu w działaniach.  

 Dzisiaj z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że Najwyższa Izba Kontroli 

sprostała takim wymaganiom. Kontynuując prace rozpoczęte pod kierownictwem  prezesa 

Janusza Wojciechowskiego, Izba dostosowała metodykę kontroli do zaleceń Unii 

Europejskiej wynikających ze standardów kontroli INTOSAI oraz europejskich wytycznych 

w sprawie ich stosowania. W ten sposób spełnione zostały, zgodnie z harmonogramem, 

najważniejsze zapisy zawarte w dokumencie Komisji Europejskiej z 18 marca 2002 r., 

zatytułowanym ýPlan działania w sprawie wzmocnienia administracji i sądownictwa 

w Polsceý.  

 Izba przygotowała ogólny długofalowy program rozwoju przedstawiony 

w dokumencie zatytułowanym �Strategia Najwyższej Izby Kontroli - misja i wizja�. 

Dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. 

Realizacja określonych w �Strategii� celów doprowadzi do unowocześnienia działalności, 

przyczyniając się w ten sposób do spełnienia oczekiwań społeczeństwa i najwyższych 

organów władzy publicznej wobec Izby, zgodnie z jej pozycją ustrojową i zakresem działania. 

�Strategia� jest także wypełnieniem dyspozycji zawartej w przywołanej już dziś przeze mnie 

uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia 

kontroli państwowej prowadzonej przez NIK. 

 Stałą troską kierownictwa Izby jest, by informacje o wynikach kontroli dawały nie 

tylko opis zastanej sytuacji, ale przedstawiały także pogłębioną diagnozę w określonej 

dziedzinie funkcjonowania państwa, ocenę występujących mechanizmów i ujawnianych 

nieprawidłowości. Sprzyja temu przeprowadzona w Izbie reorganizacja, która poprzez 

zmniejszenie liczby jednostek organizacyjnych wzmocniła je w zakresie wykorzystania metod 

analitycznych. Obecnie w Izbie działa 16 delegatur z siedzibami w miastach wojewódzkich, 
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8 departamentów kontrolnych oraz 6 departamentów wspomagających procesy kontroli 

i obsługujących Izbę. 

 Wyzwaniem dla Najwyższej Izby Kontroli na najbliższe lata jest umacnianie 

autorytetu i wiarygodności oraz osiąganie większej skuteczności wydawanych opinii 

i wniosków zawartych w informacjach o wynikach kontroli. Poprzez rzetelne informowanie 

najwyższych organów władzy i społeczeństwa Izba będzie pracowała nad usuwaniem 

zagrożeń i likwidacją nieprawidłowości w działaniach władz publicznych. 

 W ramach działań dostosowawczych do standardów najwyższych organów kontroli 

państw Unii Europejskiej Najwyższa Izba Kontroli opracowała pilotażową wersję 

podręcznika kontrolera, który kojarzy w jednym dokumencie standardy, procedury 

i metodykę kontroli Izby. Ma to zapewnić jednolitą praktykę ich stosowania przez 

pracowników wykonujących i nadzorujących czynności kontrolne. Zawarte w podręczniku 

standardy kontroli, uwzględniające istniejący w Polsce stan prawny, opracowane zostały 

na podstawie dorobku Izby, standardów kontroli INTOSAI, europejskich wytycznych 

stosowania standardów kontroli INTOSAI oraz standardów kontroli Międzynarodowej 

Federacji Księgowych. Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli pozwolą na podniesienie 

jakości działalności kontrolnej Izby i utrzymanie jej na uznanym poziomie 

międzynarodowym. 

 Istotnym obszarem działalności Najwyższej Izby Kontroli w ubiegłym roku były 

kontakty Izby z międzynarodowymi organizacjami zrzeszającymi najwyższe organy kontroli 

oraz kontakty bilateralne. Współpraca międzynarodowa była kontynuacją działań 

zapoczątkowanych w latach poprzednich. W ramach kontaktów bilateralnych Izba 

współpracowała z Narodowym Urzędem Kontroli Wielkiej Brytanii, który w ubiegłym roku 

koncentrował się wokół zagadnień związanych z opracowaniami metodycznymi, natomiast 

rozmowy z Izbą Obrachunkową Austrii były tematycznie związane z integracją z Unią 

Europejską i austriackimi doświadczeniami w tym zakresie. Od chwili wstąpienia Polski 

do NATO dynamicznie rozwija się współpraca z IBAN, czyli Międzynarodową Radą 

Audytorów NATO, dotycząca natowskich standardów i metod kontroli. W minionym roku 

zorganizowano w Izbie z udziałem IBAN dwudniowe seminarium. Ożywione kontakty łączą 

też Najwyższą Izbę Kontroli z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym. W 2001 r. 

najwięcej uwagi poświęcono dostosowaniu polskich rozwiązań organizacyjnych, 

metodycznych i proceduralnych do standardów unijnych. 

 W ubiegłym roku najważniejszym wydarzeniem w życiu INTOSAI, czyli 

Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, był XVII Kongres tej 
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organizacji, obradujący w październiku w Seulu. Na jego forum prezes NIK przedstawił 

konkluzje z seminarium EUROSAI, czyli Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów 

Kontroli, które odbyło się kilka tygodni wcześniej w Warszawie. Zapoznał też uczestników 

spotkania z raportem z działalności Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska. 

Najwyższa Izba Kontroli nadal, zgodnie z uchwałą Zarządu EUROSAI, koordynuje prace tej 

grupy roboczej. Największym jej osiągnięciem w 2001 r. było zakończenie i opracowanie 

raportu z kontroli równoległej Konwencji helsińskiej w zakresie ochrony wód Bałtyku przed 

zanieczyszczeniami. Kontrola ta była przeprowadzona przez najwyższe organy kontroli 

8 państw sygnatariuszy tej konwencji. 

 Od września 2000 r. do marca 2001 r. niezależna grupa ekspertów dokonała przeglądu 

partnerskiego Najwyższej Izby Kontroli pod kątem standardów międzynarodowych. Był on 

przeprowadzony pod auspicjami SIGMA, czyli wspólnej inicjatywy Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju oraz Wspólnoty Europejskiej. W raporcie tym wysoko oceniono 

funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli, podkreślając m.in. jej profesjonalność 

i niezależność. W kwietniu 2001 r. raport ten został przekazany m.in. marszałkowi Sejmu, 

prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i prezesowi Rady Ministrów. 

  

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!  

 Zdaję sobie sprawę, że  zaprezentowane przeze mnie  dokonania Najwyższej Izby 

Kontroli w 2001 r. nie wyczerpują listy zagadnień, którymi NIK zajmowała się w tym czasie. 

Szczegółowy obraz działalności Izby zawiera sprawozdanie, które miałem dziś zaszczyt 

przedstawić. W 2001 r. Najwyższa Izba Kontroli działała w I półroczu (do 20 lipca) pod 

kierownictwem prezesa Janusza Wojciechowskiego. Przedstawione sprawozdanie obejmuje 

więc również jego dokonania. Jeszcze raz przy tej okazji pragnę podziękować mojemu 

poprzednikowi za pracę w Izbie dla jej dobra i dobra Rzeczypospolitej.  

   

      * 

 

 Sejm przyjął sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2001 r. wraz z 

opinią  Komisji  ds. Kontroli  Państwowej   (głosowało  422 posłów; za � 381; przeciw � 36; 

5 wstrzymało się od głosu). 

 

 

 



 

 

STRATEGIA  NAJWYŻSZEJ  IZBY  KONTROLI � MISJA  I  WIZJA 

 

 

 �Strategia Najwyższej Izby Kontroli � misja i wizja� została opracowana przez 

Departament Strategii Kontrolnej NIK. Sporządzenie tego dokumentu było poprzedzone  żywą 

dyskusją  wśród pracowników i Kierownictwa Izby. 

 Bezpośrednią inspiracją do opracowania dokumentu była uchwała Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli 

państwowej prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (MP Nr 2, poz. 10), a także proces 

dostosowania do standardów UE. 

 �Strategia�  została pozytywnie zaopiniowana przez Kolegium NIK w dniu 3 lipca br. 

jako dokument spełniający europejskie standardy, który powinien dobrze służyć wypełnianiu 

konstytucyjnych zadań naczelnego organu kontroli państwowej. 

 Walorem �Strategii� jest prezentowanie treści odnoszącej się zarówno do celów 

i kierunków działania NIK oraz sposobów ich realizacji, jak i do konkretnego wieloletniego 

programu rozwoju Izby, którego wdrażanie powinno przyczynić się do wzmocnienia 

i unowocześnienia działalności NIK. 

 

 

  
WPROWADZENIE 

  

�Strategia Najwyższej Izby Kontroli � misja i wizja� jest ogólnym, wieloletnim 

programem rozwoju Izby, określającym nadrzędny cel i kierunek działania dla dobra 

Rzeczypospolitej Polskiej, czyli misję oraz wizję jako oczekiwany stan i docelowe efekty 

funkcjonowania Izby, a także sposoby realizacji celów i zadań. 

 �Strategia�  jest wypełnieniem dyspozycji zawartej w uchwale Sejmu RP z 20 stycznia 

2000 r. w sprawie wzmocnienia kontroli państwowej prowadzonej przez Najwyższą Izbę 

Kontroli. 

 �Strategia� przedstawia działania, które są niezbędne dla spełniania misji i realizacji 

wizji oraz osiągnięcia podstawowych celów funkcjonowania NIK, z wykorzystaniem ponad 

80-letnich doświadczeń i dorobku zawodowego Izby. 
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Realizacja określonych w �Strategii� celów i zadań kierunkowych: 

 - doprowadzi do unowocześnienia działalności NIK � z wykorzystaniem standardów 

i doświadczeń własnych oraz najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej i 

innych państw, i w ten sposób  

 - przyczyni się do spełniania rosnących oczekiwań społeczeństwa i najwyższych 

organów władzy publicznej wobec Izby, zgodnie z jej pozycją ustrojową i zakresem działania. 

 Realizacja �Strategii�  następować będzie w ramach opracowywanych dla wydzielonej 

problematyki:  

- programów realizacyjnych  �Strategii�; 

- standardów kontroli NIK oraz  

- zasad postępowania w NIK. 

 Głównymi punktami odniesienia przyjętymi przy opracowywaniu �Strategii�, są 

w szczególności: 

- system prawny w Polsce; 

- dorobek kontrolerski NIK; 

- międzynarodowe standardy kontroli, w tym: Standardy kontroli INTOSAI; 

Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI; Standardy kontroli IFAC 

wydane przez międzynarodową organizację skupiającą krajowe, zawodowe organizacje 

księgowych; 

- uchwały prezesów najwyższych organów kontroli zrzeszonych w EUROSAI podjęte 

w Warszawie (1998 r.), w Pradze (1999 r.), w Sofii (2000 r.) i w Limassol (2001 r.) oraz 

zalecenia w sprawie funkcjonowania najwyższych organów kontroli w kontekście integracji 

europejskiej; 

- wyniki Przeglądu Partnerskiego przekazane NIK w 2001 r. 

 
 

MISJA I WIZJA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 

  

Najwyższa Izba Kontroli jest zobowiązana, jako naczelny organ kontroli państwowej, 

do kontrolowania organów państwa i innych jednostek � powinna więc spełniać najwyższe 

wymagane standardy jakości, a powinnością kontrolerów jest kierowanie się 

fundamentalnymi zasadami i wartościami: 

- służby społeczeństwu i państwu, 

- obiektywizmu i bezstronności, 
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- otwartości i stałości ocen oraz 

- etyki i perfekcji zawodowej. 

 Wyzwaniem dla Najwyższej Izby Kontroli, jako organizacji i ludzi ją tworzących, jest 

zatem: 

- umacnianie autorytetu i wiarygodności oraz 

- osiąganie większej skuteczności opinii, zaleceń i wniosków zawartych w raportach 

pokontrolnych. 

  

Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w 

służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Najwyższa Izba Kontroli prezentując wyniki kontroli oraz precyzyjnie wskazując na 

nieprawidłowości i zagrożenia, w tym zwracając szczególną uwagę na zjawiska korupcji, 

przyczyni się do udzielania organom władzy rzetelnych i obiektywnych informacji. 

 Wypełniając misję Najwyższa Izba Kontroli będzie pozytywnie wpływać na 

działalność organów państwa: 

 - wskazując zarówno na zagrożenia dla państwa i określone nieprawidłowości, 

piętnując przypadki nierzetelności, jak też 

 - propagując dbałość o porządek prawny, odpowiedzialność i najlepsze praktyki 

rządzenia w wykorzystaniu majątku państwowego i środków pochodzących z danin 

publicznych. 

 Poprzez rzetelne informowanie społeczeństwa o tym, jak wykonywane są ustawy oraz 

czy i jak efektywnie wykorzystywany jest majątek publiczny, a także czy i jakie efekty 

uzyskuje się z pieniędzy podatników, Najwyższa Izba Kontroli będzie: 

 - wspierała organy państwa w stanowieniu prawa i wyborze dróg zmierzających do 

trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, 

 - wpływała na władze publiczne w celu usuwania zagrożeń i likwidacji 

nieprawidłowości w ich działaniach. 

  

Wizją Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem 

najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i 

poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa. 
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PODSTAWOWE  CELE  I  ZADANIA  NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 

 ORAZ  SPOSOBY  ICH  REALIZACJI 

 

 

1. Profesjonalizm w działalności Izby 

    

Cel ten osiągany będzie poprzez: 

 - doskonalenie działalności Izby promującej wiedzę i perfekcjonizm pracowników; 

 - dbałość o obiektywizm i zachowanie niezależności od organów władzy; 

 - opracowanie i stosowanie kodeksu etyki kontrolerskiej i kształtowanie postawy 

służby; 

 - stosowanie nowoczesnych metod planowania, programowania i wykonywania 

kontroli opartych na jednolitych standardach i efektywnej metodyce kontroli, 

z wykorzystaniem technik informatycznego wspomagania kontroli; 

 - doskonalenie metodycznych podstaw kontroli; 

 - prowadzenie i wykorzystywanie audytu wewnętrznego, którego zadaniem jest pomoc 

Kierownictwu NIK w osiąganiu celów działalności Izby. 

 Obiektywizm rozumiany jest jako bezstronne ustalanie i uczciwe prezentowanie 

faktów (ustaleń kontroli), dokonywanie ocen przy użyciu jednolicie zdefiniowanych 

kryteriów, prezentowanie stanowiska Izby i wniosków jedynie na podstawie istotnych, 

rzetelnie przedstawianych faktów, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem � 

z przestrzeganiem w tych działaniach zasady kolegialności. 

 

 

2. Wysoka jakość i przydatność informacji o wynikach kontroli (raportów) 

  

Jakość prowadzonych przez NIK kontroli nie powinna budzić jakichkolwiek wątpliwości. 

Skuteczność działalności NIK oceniana będzie przede wszystkim przez pryzmat 

wykorzystania sformułowanych przez Izbę opinii, zaleceń i wniosków po przeprowadzonych 

kontrolach.  

 Cele te osiągane będą poprzez: 

 - wybór tematów kontroli, uwzględniający najważniejsze problemy w funkcjonowaniu 

państwa, dokonywany w oparciu o ustalane na 3-letnie okresy priorytetowe kierunki kontroli, 

precyzowany następnie w rocznych planach pracy NIK; 
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 - obiektywizm w postępowaniu kontrolnym; 

 - staranny, bezstronny, przejrzysty i zrozumiały dla odbiorców sposób prezentowania 

wyników kontroli, poprzedzony efektywną procedurą odwoławczą; 

 - sporządzanie raportów w terminach umożliwiających podejmowanie właściwych 

decyzji przez adresatów tych dokumentów. 

 

 

3. Efektywna  i  oszczędna organizacja 

  

Organizacja Izby powinna zapewniać: 

 - optymalne korzystanie z potencjału intelektualnego Izby; 

 - efektywne wykorzystanie środków finansowych, stosownie do założonych celów 

i wykonywanych zadań. 

 Najwyższa Izba Kontroli powinna być miejscem pracy, w którym stwarza się 

możliwości rozwoju wysoko kwalifikowanym, umotywowanym i wydajnym pracownikom, 

którzy jednocześnie posiadają predyspozycje wymagane do pracy w zespołach. 

 W organizacji Izby rozwijane będzie uelastycznienie struktury organizacyjnej 

departamentów i delegatur, ukierunkowane na większą rolę koordynatorów kontroli oraz 

skupionych wokół nich zespołów kontrolerów-specjalistów realizujących tematy 

poszczególnych kontroli � z promowaniem zaangażowania pracowników o najwyższych 

kwalifikacjach zawodowych.  

 

 

 

4. Kształtowanie etosu służby publicznej, zapewnianie warunków indywidualnego 

rozwoju i zadowolenia z pracy 

  

Z uwagi na profesjonalizm w działalności NIK, a także możliwości rozwoju 

zawodowego i indywidualnego, zatrudnienie w NIK powinno być przedmiotem nobilitacji, 

warunkującej również chęć stałej poprawy jakości świadczonej pracy. Sprzyjać temu będzie: 

 - identyfikacja z celami Izby; 

 - wskazywanie przez Kierownictwo Izby perspektyw pełnej i samodzielnej realizacji 

zadań przez pracowników oraz promowanie klimatu kreatywności i wymiany doświadczeń, 
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a także kreowanie postaw odpowiedzialności oraz stałej gotowości poprawy jakości 

świadczonej pracy; 

 - rozwijanie i maksymalne wykorzystywanie przez Kierownictwo Izby 

indywidualnych umiejętności zawodowych i zaangażowania pracowników; 

 - kumulowanie doświadczeń zawodowych, uzupełnianie i rozwijanie wiedzy 

i umiejętności oraz ciągłe doskonalenie sposobów przeprowadzania kontroli poprzez 

szkolenie; 

 - tworzenie przez Kierownictwo i pracowników Izby klimatu zaufania i wzajemnego 

szacunku oraz rozwijanie przekonania, że każdy � bez względu na miejsce w strukturze 

organizacyjnej � może wnieść udział w realizację celów Izby; 

 - rozwijanie pasji zawodowej i poczucia dumy z wykonywanego zawodu oraz 

zadowolenie z solidnie wykonywanej pracy. 

 

 

5. Umacnianie znaczenia Najwyższej Izby Kontroli  w państwie 

  

Najwyższa Izba Kontroli aktywnie i inspirująco oddziaływać będzie na instytucje 

publiczne w państwie, m.in. poprzez: 

 - propagowanie poszanowania dla prawa oraz piętnowanie przypadków naruszeń 

prawa i jego lekceważenia, w tym piętnowanie zjawisk korupcji; 

 - współdziałanie oraz udzielanie pomocy innym organom kontroli państwowej, w tym 

organom kontroli, rewizji i inspekcji działającym w administracji rządowej i samorządzie 

terytorialnym w wykonywaniu ich funkcji; 

 - podkreślanie znaczenia sprawnie funkcjonujących i wiarygodnych systemów audytu 

wewnętrznego i kontroli wewnętrznej w organach administracji publicznej; 

 - otwartość w informowaniu opinii publicznej o wynikających z kontroli pozytywnych 

i negatywnych przejawach działalności organów władzy publicznej, a także działalności 

innych podmiotów korzystających ze środków publicznych; prawo wglądu do raportów NIK 

ma każdy, z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;  

 - rozwijanie współpracy NIK z Sejmem RP i z rządem RP, w celu lepszego 

wykorzystania wyników kontroli. 

 Najwyższa Izba Kontroli analizuje działalność innych organów kontroli państwowej, 

współpracuje z organami kontroli innych państw oraz Europejskim Trybunałem 
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Obrachunkowym, w tym przeprowadza kontrole równoległe lub wspólne, a także 

współpracuje z organami UE.  

 
 

 

REALIZACJA  �STRATEGII� 

  

 

Cele �Strategii� realizowane będą poprzez przygotowywanie i wdrażanie 

systematyzowanych programów realizacyjnych zawierających szczegółowe cele i zadania 

oraz sposoby i terminy ich wykonania, ze wskazaniem jednostek organizacyjnych NIK oraz 

osób odpowiedzialnych za ich wykonanie, a także ustalane standardy kontroli NIK, instrukcje 

i wytyczne metodyczne oraz zasady postępowania w NIK. 

 Wdrażanie poszczególnych elementów �Strategii�  następować będzie sukcesywnie.  

 Ocena osiągania zawartych w �Strategii� celów i zadań powinna być dokonywana 

corocznie przez Kolegium NIK. 

 

 
Programy  realizacyjne  �Strategii�  obejmować  będą: 
  

1) informatyzację NIK, tj. doskonalenie systemów informatycznych, 

uwzględniających m.in. informatyzację postępowania kontrolnego NIK; 

 2) politykę kadrową, w tym m.in. określania zasad: zatrudnienia i kształcenia 

pracowników raz awansowania, premiowania i wynagradzania. 

 

 

Standardy  kontroli  Najwyższej Izby Kontroli  obejmują: wszystkie etapy postępowania 

kontrolnego, a ich pełne wdrożenie następować będzie poprzez opracowanie i stosowanie 

instrukcji i wytycznych metodycznych zamieszczanych w Podręczniku kontrolera, 

dotyczących: 

 1)  planowania i przygotowywania kontroli, w tym zasad i procedur oraz kryteriów 

formułowania tematów kontroli do rocznego planu pracy; 
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2)  wzorów dokumentów w postępowaniu kontrolnym NIK, m.in. programu kontroli, 

protokołu kontroli, wystąpienia pokontrolnego i informacji o wynikach przeprowadzonych 

kontroli; 

 3)  doboru próby do kontroli; 

  4)   istotności i oceny ryzyka kontroli; 

  5)   badania i oceny systemu kontroli wewnętrznej; 

  6)   współdziałania z innymi organami kontroli; 

   7)   korzystania z pomocy biegłych i specjalistów; 

   8)   nadzoru i zapewnienia jakości kontroli; 

   9)   badania potencjalnych zjawisk korupcji; 

 10)   szacowania pracochłonności i kosztów kontroli; 

 11)   kodeksu etyki kontrolerskiej. 

 

 

Zasady postępowania w Najwyższej Izbie Kontroli obejmować będą: 
  

1) doskonalenie organizacji NIK, zmierzające do zapewnienia realizacji celów i zadań 

oraz współdziałania jednostek organizacyjnych NIK, w tym określenia roli koordynatorów 

kontroli oraz departamentów kontrolnych i funkcjonalnych, a także delegatur NIK; 

 2) zwiększenie użyteczności wyników kontroli NIK w procesach decyzyjnych 

w sektorze publicznym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu samorządowym 

m.in. poprzez wypracowanie zasad współpracy NIK z Sejmem i rządem; 

 3) wzmocnienie oddziaływania NIK na system kontroli w Polsce, w ramach 

ustrojowej pozycji Izby jako naczelnego organu kontroli państwowej; 

 4) korzystanie z zaplecza naukowego, m.in. dla badania zasad przeprowadzania 

kontroli dotyczących wszelkich procesów zachodzących w gospodarowaniu środkami 

publicznymi; 

 5) opracowanie i wdrożenie standardów audytu wewnętrznego w NIK; 

 6) rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie doskonalenia metodyki kontroli, w 

ramach procesów integracyjnych z UE; 

 7) politykę informacyjną niezagrażającą niezależności NIK, w tym także reguły 

efektywnej współpracy z mediami. 
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GŁÓWNE PROCESY MAKROEKONOMICZNE  
 

W POLSKIEJ GOSPODARCE W I PÓŁROCZU 2002 ROKU 

 

 Przebieg procesów makroekonomicznych w I połowie 2002 r. wskazuje, że w dalszym 

ciągu brakuje jednoznacznych symptomów ograniczania tendencji stagnacyjnych 

w gospodarce. Poziomu ubiegłorocznego nie osiągnęły: nakłady inwestycyjne, produkcja 

przemysłowa, budowlano-montażowa oraz transport towarowy. Zmniejszyły się także 

rozmiary budownictwa mieszkaniowego, a niskie były - obrotów handlowych z zagranicą. 

Zwiększył się stopień niewykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego. Niedostateczne 

było tempo tworzenia nowych miejsc pracy. W konsekwencji utrzymywała się trudna sytuacja 

na rynku pracy.  

 Do głównych pozytywnych elementów zaliczyć natomiast należy przyspieszenie tempa 

spożycia, którego wzrost może być w bieżącym roku czynnikiem napędowym gospodarki, 

a które uwarunkowane jest poziomem dochodów gospodarstw domowych, skłonnością 

do oszczędzania oraz dostępnością i kosztem kredytu konsumpcyjnego. Rosną realne 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Szczególnie wysoki jest przyrost realnych 

świadczeń społecznych. Wzrost siły nabywczej wynagrodzeń w gospodarce narodowej (mimo 

zamrożenia płac w jednostkach sfery budżetowej na nominalnym poziomie z 2001 r.) 

i świadczeń utrzyma się także w następnych miesiącach, m.in. ze względu na silne trendy 

dezinflacyjne. 

 Podobnie jak w 2001 r., pod kontrolą pozostawała podaż pieniądza, ale dynamika 

oszczędności (uwzględniając depozyty bankowe, zakup papierów wartościowych skarbu 

państwa i kwoty zaangażowane w funduszach inwestycyjnych) była w I półroczu niższa niż 

przed rokiem. Równocześnie zwiększyła się dynamika zadłużenia kredytowego ludności. 

 W I kwartale br. wzrost PKB (0,5%) był nieco wyższy od uzyskanego w IV kwartale 

2001 r. (0,2%). Spadek wartości dodanej wystąpił w przemyśle, a szczególnie 

w budownictwie, wzrost natomiast notowano w usługach rynkowych. W II kwartale, 

a zwłaszcza w drugiej połowie roku, realne jest pewne przyspieszenie tempa rozwoju 

gospodarczego, ale czynnikiem dynamizującym go nie będą inwestycje i eksport, lecz - jak 

wspomniano - spożycie. Wobec takich uwarunkowań wzrost PKB w skali całego bieżącego 

roku będzie niski (około 1%) i ukształtuje się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. 
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Rysunek 1 

 

Na możliwość poprawy koniunktury w następnych miesiącach mogą wskazywać: 

 - Umacnianie się trendów wzrostowych w handlu wewnętrznym. Sprzedaż 

detaliczna  (w cenach stałych) w I półroczu br. była o około 3% wyższa niż przed rokiem. 

Podkreślić jednak należy, że wysoka dynamika sprzedaży dotyczyła głównie sieci 

wielkopowierzchniowych sklepów, które wypierają z rynku małe placówki handlowe. 

 - Wzrastające zainteresowanie kredytami konsumpcyjnymi. Realne tempo ich wzrostu 

w układzie 12-miesięcznym zwiększyło się z 10,6% w styczniu, do 15,3% w czerwcu. 

 - Wyższe niż w I półroczu ub.r. dochody z podatków, w tym zwłaszcza z tytułu 

podatku od osób prawnych (wzrost o 13,2%) oraz podatków pośrednich (o 12,2%), które 

są najbardziej podatne na zmiany koniunkturalne. 

 - Nieco lepsze, niż w poprzednich badaniach, przewidywania dotyczące przyszłego 

popytu. 

 Do ostrożności w prognozowaniu ożywienia skłania natomiast regres w podstawowych 

sektorach gospodarki.  
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 Drugi kwartał bieżącego roku był piątym kolejnym kwartałem, w którym produkcja 

przemysłowa nie osiągała poziomu poprzedniego roku. W I półroczu br., w porównaniu 

z analogicznym okresem 2001 r., produkcja całego przemysłu obniżyła się o 1%, w tym 

przemysłu przetwórczego o 1,2%.  
Rysunek 2 

 

 Przyczyną nadal niekorzystnej koniunktury w tym dziale gospodarki były: niska 

dynamika popytu krajowego, który w ubiegłym roku zmniejszył się o prawie 2%,  

a w I kwartale br. nie wykazał wzrostu. W ciągu IV kwartału ub.r. i I kwartału br. utrzymywał 

się jednocześnie spadek eksportu, ograniczając produkcję kierowaną na rynki zagraniczne. 

Globalne załamanie procesów inwestycyjnych wpływało na zmniejszenie produkcji i znaczne 

niewykorzystanie mocy wytwórczych działów przemysłu związanych z działalnością 

budowlano-montażową. Natomiast trudna sytuacja materialna gospodarstw domowych, 

a także napływ konkurencyjnego importu spowodowały, że był to kolejny rok spadku 

produkcji w przemyśle lekkim, drzewnym, meblarskim i samochodowym. 
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 Na barierę zbytu wskazuje m. in. kształtowanie się cen niektórych producentów. Tak 

na przykład przedsiębiorstwa przemysłu przetwórczego realizują sprzedaż po cenach 

nieosiągających poziomu poprzedniego roku. W I półroczu br. były one niższe niż rok temu 

o 1%, a w ciągu dwóch lat wzrosły zaledwie o 0,5%. Wpływa to z jednej strony hamująco 

na inflację, natomiast z drugiej - świadczy o wzrastającej konkurencji zarówno dostaw 

z importu, jak i między krajowymi producentami. 

 Podobnie jak w 2001 r., procesy dezinflacyjne obserwowano jednak jedynie 

w przemyśle przetwórczym. Niedostateczny postęp w działaniach prywatyzacyjnych, 

demonopolizacji i restrukturyzacji w takich sektorach, jak: energetyczno-paliwowy, górnictwa 

węgla kamiennego, transportu kolejowego i usług telekomunikacyjnych był przyczyną tego,  

że ceny produkcji w wymienionych sektorach rosły szybciej niż ceny w całym przemyśle. 

W I półroczu 2002 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,4% wyższe niż przed 

rokiem, podczas gdy w górnictwie i kopalnictwie zwiększyły się o 3,7%, w wytwarzaniu 

i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę - o 7,2%, w transporcie lądowym - o 5,5%, 

w łączności - o 5%. Stwarza to zagrożenie dla dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

Ceny w tych sektorach mają - bezpośrednio i pośrednio - duży wpływ na koszty utrzymania 

gospodarstw domowych. Ponadto wzrost tych cen prowadzi do zwiększania kosztów 

utrzymania w przedsiębiorstwach, przez co ogranicza ich rozwój. 

 Pogłębiły się niekorzystne zmiany strukturalne w przemyśle przetwórczym. O ile 

produkcja dóbr konsumpcyjnych wzrosła w porównaniu z I półroczem 2001 r. o około 2%, 

to inwestycyjno-zaopatrzeniowych zmalała o ponad 4%. Produkcja w działach i grupach 

przemysłu uznawanych za nośniki postępu technicznego zmniejszyła się o 6,8%, a jej udział 

w produkcji ogółu przedsiębiorstw przemysłowych obniżył się z 13% w I półroczu 2001 r. 

do 12,4% w I półroczu 2002 r. 

 W następnych miesiącach można liczyć na poprawę dynamiki produkcji 

przemysłowej, jednakże jej struktura nie będzie korzystna. Największe tempo wzrostu nastąpi 

w produkcji przeznaczonej na cele konsumpcyjne. Nieznacznie tylko zwiększy się produkcja 

eksportowa, a drugi rok z rzędu będzie spadała produkcja dóbr inwestycyjnych. W rezultacie 

produkcja przemysłowa może wzrosnąć w skali roku o około 1,5%, wobec spadku  

o 0,1% w 2001 r. 

 W produkcji budowlano-montażowej regres trwa już od II kwartału 2000 r. Spadkowi 

produkcji towarzyszy zmniejszenie zatrudnienia i pogarszanie się sytuacji ekonomicznej 

przedsiębiorstw. Te tendencje są konsekwencją malejących zdolności gospodarki i ludności 
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do inwestowania oraz niesprzyjających warunków dla podejmowania działalności 

rozwojowej. W I półroczu br., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, 

przedsiębiorstwa budowlane ograniczyły produkcję o 13,4%, na co wpłynęło głównie 

zmniejszenie robót inwestycyjnych aż o ponad 15%. Roboty te stanowiły prawie trzy czwarte 

ogółu robót. 
Rysunek 3 

 

 Po pięciu latach (1997-2001) systematycznego i wysokiego wzrostu liczby mieszkań 

oddawanych do użytku (przeciętnie w roku o 11,3%), załamała się koniunktura 

w budownictwie mieszkaniowym. W I półroczu br. efekty rzeczowe (42,4 tys. mieszkań) były 

o 11% niższe niż przed rokiem, w tym szczególnie wysoki spadek odnotowało budownictwo 

spółdzielcze - o 32% i przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - o 21,1%. Pierwsze symptomy 

kryzysu ujawniły się już w minionym roku, kiedy w kolejnych kwartałach dynamika przyrostu 

mieszkań oddawanych do użytku wyraźnie słabła (z 43,2% w pierwszym do 3,6% 

w czwartym). Za wyjątkowo niekorzystny należy uznać - wobec powszechnego braku 

relatywnie tanich mieszkań - spadek w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub 

wynajem, a także bardzo niski poziom budownictwa społecznego czynszowego. 
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 O skali pogorszenia koniunktury w budownictwie mieszkaniowym świadczy nie tylko 

zmniejszenie rozmiarów nowego budownictwa, ale przede wszystkim dalszy, tj. trwający już 

trzeci rok z rzędu, spadek inwestycji w tym sektorze. Liczba mieszkań, na budowę których 

wydano pozwolenia, była w I półroczu br. o około 40% niższa niż przed rokiem, a spadek 

odnotowano we wszystkich formach budownictwa. W tej sytuacji należy się liczyć, 

że z uwagi na przeciętny cykl budowy budynków mieszkalnych (w zależności od inwestora 

od 17 do 29 miesięcy), przez co najmniej najbliższe dwa lata utrzyma się znaczące 

zmniejszenie liczby mieszkań oddawanych do użytku w budownictwie: spółdzielczym, 

komunalnym, zakładowym, społecznym czynszowym oraz przeznaczonym na sprzedaż lub 

wynajem. Dotknie on przede wszystkim ludzi młodych z roczników wyżu demograficznego, 

wchodzącego masowo na rynek pracy oraz rodziny średnio sytuowane i najsłabsze 

ekonomicznie. Proces ten - ze względu na negatywne konsekwencje dla mobilności siły 

roboczej - pozostanie istotnym czynnikiem utrudniającym poprawę na rynku pracy. 

 Przełamaniu dekoniunktury w budownictwie mieszkaniowym nie będzie również 

sprzyjać nadal nierozstrzygnięty problem kształtowania się w najbliższych latach podatku 

VAT na materiały i usługi budowlane, jak również brak szczegółowych rozwiązań 

dotyczących realizacji strategicznego programu rządowego, zmierzającego do poprawy stanu 

infrastruktury. Najważniejszym jednak czynnikiem ograniczającym realny popyt na nowe 

mieszkania pozostanie małe tempo przyrostu realnych dochodów gospodarstw domowych, 

w sytuacji niskiego wzrostu gospodarczego oraz wysokiego - i rosnącego - bezrobocia. Wobec 

tych uwarunkowań, prognozuje się, że liczba mieszkań oddanych do użytku w 2002 r. obniży 

się do około 95 tys., a skala spadku, w porównaniu z 2001 r., wyniesie około 10%. Wyniki 

przemysłu i budownictwa wskazują, że po stronie podaży utrzymują się niekorzystne 

tendencje, które trudno będzie zdecydowanie przełamać w najbliższych miesiącach. 

 Ograniczenie działalności przedsiębiorstw przemysłowych i budowlano-montażowych 

negatywnie wpływa, kolejny rok, na aktywność transportu. Przewozy ładunków transportem 

kolejowym zmniejszyły się w I półroczu br. o 10%, a samochodowym o 5%. 

 Nie ma jeszcze danych o działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych  

w I kwartale br. Trudna sytuacja przedsiębiorstw (w ub.r. działalność podmiotów 

gospodarczych przyniosła stratę 2,6 mld zł, wobec 6,2 mld zł zysku w 2000 r.) i bardzo 

wysoki koszt pozyskania środków finansowych (pomimo wielokrotnej obniżki stóp 

procentowych banki komercyjne nie obniżają odpowiednio oprocentowania kredytów), przy 

niezbyt jasnych perspektywach poszerzenia możliwości zbytu i wysokim, wzrastającym 
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poziomie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, są nadal istotnymi czynnikami 

hamującymi decyzje prorozwojowe. Ostatnie dane GUS wskazują, że w 2001 r. nakłady 

inwestycyjne w całej gospodarce zmalały o 8,5%, w  tym w II półroczu aż o około 13%.  

W I kwartale br. nastąpiło prawdopodobnie jeszcze większe osłabienie procesów 

inwestycyjnych, o czym pośrednio świadczy spadek nakładów na środki trwałe w tym okresie, 

o ponad 13%. Maleją przy tym inwestycje podmiotów zagranicznych. 

 Niekorzystne są tendencje w obrotach handlowych z zagranicą. Po szybkim spadku 

dynamiki obrotów w 2001 r., I kwartał 2002 r. przyniósł dalsze pogorszenie. Zła koniunktura 

na rynkach światowych, a szczególnie w Unii Europejskiej, hamują produkcję eksportową. 

W kwietniu i maju udało się co prawda przełamać tendencje spadkowe w eksporcie, 

ale import nadal był niższy niż przed rokiem. W rezultacie wpływy z eksportu towarów 

od stycznia do maja, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, zmniejszyły się 

o 1,5%. Natomiast ze względu na niski popyt krajowy wypłaty za import zmalały o 6%. 

Szczególnie niepokojące są wyniki eksportu, który w ubiegłym roku łagodził skutki 

niedostatecznego popytu krajowego.  
Rysunek 4 
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 Deficyt na rachunku bieżącym bilansu płatniczego wyniósł w ciągu pierwszych pięciu 

miesięcy br. 3,5 mld USD i był o 0,7% niższy niż przed rokiem. Jego relacja do PKB 

osiągnęła 4%, a w skali całego roku może się zbliżyć do 4,5%.  

 Ogólna podaż pieniądza (M3) w końcu czerwca 2001 r. osiągnęła 323 mld zł. 

W porównaniu ze stanem sprzed roku oznaczało przyrost o 9,4 mld zł, tj. nominalnie o 3%, 

a realnie o 1,4%. Dwunastomiesięczna dynamika dopływu pieniądza do gospodarki była 

niższa niż w latach poprzednich, co wynikało ze zwolnienia wzrostu gospodarczego. 

 Analizując przebieg procesów monetarnych należy stwierdzić, że w I półroczu br. 

pogłębiło się niekorzystne zjawisko wyraźnego osłabienia tendencji do oszczędzania 

gospodarstw domowych w systemie bankowym. Roczne tempo depozytów osób prywatnych 

obniżyło się z 15,9% w czerwcu 2001 r. do zaledwie 0,3% w czerwcu 2002 r. Było 

to skutkiem, z jednej strony, niskiego poziomu dochodów ludności, a z drugiej - systematycznie 

malejącego oprocentowania depozytów bankowych. Ponadto wprowadzenie podatku 

od odsetek od lokat bankowych spowodowało poszukiwanie innych, bardziej atrakcyjnych 

lokat dla wolnych środków (obligacje, jednostki funduszy inwestycyjnych, zakup 

nieruchomości) lub wydatkowanie ich na cele konsumpcyjne. Zwiększyły się natomiast 

wkłady oszczędnościowe przedsiębiorstw (w czerwcu br. były o 12,1% większe niż przed 

rokiem). Firmy nadal preferują ten sposób oszczędzania, ale też coraz częściej lokują wolne 

środki w papierach wartościowych, których rentowność przewyższa zyski z depozytów 

bankowych.  

 Głównym czynnikiem kreacji pieniądza był wzrost zadłużenia budżetu państwa 

w systemie bankowym. Maleje natomiast, już kolejny rok z rzędu, znaczenie kredytu 

zaciągniętego przez przedsiębiorstwa. Zadłużenie budżetu było w I półroczu nominalnie 

o 16,6% wyższe niż rok temu, a zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się tylko o 2%, 

co oznaczało jego realny spadek o około 1%. 

 Od lipca 2001 r. utrzymuje się tendencja wzrostu pieniądza gotówkowego w obiegu. 

W czerwcu 2002 r., w porównaniu z czerwcem 2001r., przyrost jego wyniósł prawie 18%. 

Przyczyną jest zmniejszająca się atrakcyjność lokat bankowych oraz spadek inflacji, 

co ogranicza alternatywne koszty utrzymywania zasobów pieniężnych w formie gotówki. 

Istotnym powodem jest też zła sytuacja finansowa przedsiębiorstw, czego przejawem 

są trudności w egzekwowaniu należności od kontrahentów. W tej sytuacji firmy, zwłaszcza 

małe, zabezpieczały płynność poprzez utrzymywanie wyższych zasobów gotówki. Wzrost 

dynamiki pieniądza gotówkowego może być także symptomem poszerzenia się �szarej strefy� 

w gospodarce. 
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 Czerwiec był kolejnym miesiącem niskiej inflacji. Inflacja roczna (czerwiec 2002 r. 

do czerwca 2001 r.) zmalała do 1,6%, tj ukształtowała się na najniższym poziomie w całym 

okresie transformacji. Czynnikami dezinflacyjnymi pozostały: nadal silny złoty (mimo jego 

dewaluacji do euro w I półroczu br. o 7,3%), wysokie realne stopy procentowe oraz niższe niż 

przed rokiem ceny artykułów spożywczych (w czerwcu br., w porównaniu z czerwcem ub.r. 

żywność staniała o 1,3%) i paliw płynnych (w ciągu 12 miesięcy spadek cen paliw 

do prywatnych środków transportu wyniósł 3,2%). Decydujący wpływ na ograniczony wzrost 

inflacji miało jednak osłabienie popytu wewnętrznego (głównie inwestycyjnego). 

W następnych miesiącach prawdopodobny jest pewien wzrost inflacji, wiążący się m.in. 

z dalszą deprecjacją złotego oraz ze wzrostem cen kontrolowanych (energia elektryczna, gaz, 

bilety kolejowe). Niska natomiast nadal pozostanie skala popytowych zagrożeń inflacyjnych. 

Trudna sytuacja na rynku pracy ograniczy presję płacową. 

Rysunek 5 

 

 W grudniu 2002 r., w porównaniu z grudniem 2001 r., ceny mogą wzrosnąć o 2,6%, 

a średni roczny ich poziom nie przekroczy 2,5%, wobec 5,5% w 2001 r. 
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 Bardzo trudna jest sytuacja na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w sektorze 

przedsiębiorstw  było w I półroczu br. o 4,8% mniejsze niż przed rokiem. Największy spadek 

wystąpił w budownictwie (o 12,1%), przemyśle przetwórczym (o 7,4%) oraz transporcie 

i łączności (o 4,9%). W końcu czerwca br. stopa bezrobocia wyniosła 17,3%, wobec 15,9% 

przed rokiem. Bez pracy pozostawało 3091 tys. osób (o 241 tys. więcej niż rok temu), 

z których ponad 81% nie miało prawa do zasiłku. Około 56% ogółu bezrobotnych to osoby 

młode, poniżej 35 roku życia. Utrwala się bezrobocie długotrwałe. Ponad rok czeka na pracę 

1,6 mln osób, z czego 903 tys. nie ma zatrudnienia już ponad dwa lata. Rośnie bezrobocie 

wśród osób starszych i z wyższym wykształceniem. Niski wzrost gospodarczy, bardzo duża 

liczba osób młodych, wchodzących na rynek pracy, przy niedostatecznej liczbie nowych 

miejsc na tym rynku, konieczność kontynuowania reform strukturalnych i dążenie podmiotów 

gospodarczych do ograniczenia kosztów osobowych - będą, szczególnie w II półroczu br., 

oddziaływać na wzrost bezrobocia. W końcu bieżącego roku stopa bezrobocia może 

przekroczyć 19%. 

Rysunek 6 
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 Przy nadal bardzo drogim kredycie przedsiębiorstwa unikają sięgania po środki 

finansowe z polskich banków komercyjnych. Wprawdzie w 2001 r. oraz w I półroczu 2002 r. 

Rada Polityki Pieniężnej dziesięciokrotnie obniżała podstawowe stopy procentowe NBP - 

łącznie o ponad 1000 pkt bazowych - ale nie oznaczało to potanienia kredytów bankowych 

w proporcjonalnej skali. Z jednej bowiem strony banki uwzględniają zwiększające się ryzyko 

kredytowe, z drugiej zaś rosnące potrzeby pożyczkowe budżetu zapewniają im bezpieczny 

sposób alokacji aktywów. Przyczynia się to do utrzymywania wysokiego oprocentowania 

kredytów i ogranicza możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Szacuje się, 

że oprocentowanie kredytu na cele gospodarcze, zaciąganego w polskiej walucie, obniżyło się 

w ciągu 18 miesięcy (czerwiec 2002 r. do grudnia 2000 r.) o 8,2 pkt, podczas gdy w tym 

czasie ceny producentów w przemyśle przetwórczym zmalały o około 1,7%. Tak więc kredyt 

w polskich bankach stał się realnie niewiele tańszy niż półtora roku temu. Zachęcało 

to przedsiębiorstwa do zadłużania się w dewizach. W końcu I kwartału 2002 r. zadłużenie 

polskich firm za granicą wynosiło 33,8 mld USD i w ciągu 12 miesięcy zwiększyło się 

o 2,5 mld USD, a w okresie ostatnich pięciu lat aż o ponad 25 mld USD, tj. 4-krotnie. 

Natomiast kredyt, w walutach obcych, zaciągnięty w polskim sektorze bankowym, sięgnął 

prawie 11 mld USD. Tak więc cały dług naszych przedsiębiorstw stanowił już kwotę około 

45 mld USD i przekraczał znacząco (o około 60%) rezerwy walutowe NBP. 

 Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw wpływa na pogarszanie się jakości portfela 

kredytowego banków. W bankach komercyjnych narasta udział należności zagrożonych. 

W końcu I kwartału 2002 r. łączna ich kwota osiągnęła 32,4 mld zł, a jej udział w ogólnym 

zaangażowaniu kredytem wobec przedsiębiorstw wyniósł 22%, podczas gdy w grudniu 

2001 r. - 20,1%. 

 Podstawowe źródło dochodów gospodarstw domowych stanowią wynagrodzenia 

i świadczenia społeczne. Pozostałe dochody pochodzą z dochodów z tytułu własności, odsetek 

od  wkładów  oszczędnościowych, zysków z lokat w papierach wartościowych Skarbu 

Państwa  itp. 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 

w I półroczu br. 2,2 tys. zł i było realnie o 1,7% wyższe niż w analogicznym okresie 2001 r., 

a w skali całego roku może wzrosnąć o około 2%. Natomiast siła nabywcza emerytur i rent 

zwiększyła się o 8,8%, co związane było z ubiegłoroczną ich wysoką waloryzacją (od czerwca 

2001 r.). Realny wzrost świadczeń społecznych może w bieżącym roku wynieść 3,2%. 
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 Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz zakładając ograniczoną skłonność 

do oszczędzania, będącą wynikiem naturalnej dążności do utrzymania określonego 

w dłuższym okresie poziomu konsumpcji, ocenia się, że tempo spożycia indywidualnego 

może w bieżącym roku wynieść 2,6%, wobec 2,1% w 2001 r. Nie zapobiegnie 

to powiększaniu się zróżnicowania materialnego społeczeństwa. Warto przypomnieć,  

że z szacunków GUS dokonanych na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych 

wynika, że w 2001 r. około 57% osób żyło w rodzinach, w których poziom wydatków był 

niższy od minimum socjalnego (dolna granica potrzeb biologicznych, kulturalnych 

i społecznych), a 9,5% w rodzinach objętych zasięgiem ubóstwa skrajnego, prowadzącego 

do biologicznego wyniszczenia. Ubóstwem szczególnie zagrożone są osoby bezrobotne. 

Wśród gospodarstw domowych, w skład których wchodziła przynajmniej jedna osoba 

pozbawiona pracy, stopa ubóstwa skrajnego wynosi 21%. W najtrudniejszej sytuacji były 

rodziny, których podstawę utrzymania stanowiły świadczenia społeczne (stopa ubóstwa 

skrajnego - 31%). 

 Sytuacja budżetu państwa jest aktualnie lepsza niż w 2001 r. W I półroczu br. 

dynamika dochodów (108,2% - liczona w warunkach porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu 

dochodów jednorazowych uzyskanych przez budżet w 2001 r., po pierwsze: z tytułu 

sprzedaży collaterali, czyli obligacji rządu USA, kupionych przez Polskę jako zabezpieczenie 

tzw. obligacji Brady�ego, po drugie: w związku ze sprzedażą UMTS) była wyższa niż 

wydatków (104%), a relacje między stroną dochodową a wydatkową kształtowały się 

znacznie korzystniej niż rok temu. Mimo to deficyt wzrósł o jedną trzecią, a problem jego 

finansowania � przy malejących przychodach z prywatyzacji - staje się newralgicznym 

problemem polityki fiskalnej. Dla sfinansowania wysokich potrzeb pożyczkowych budżetu 

konieczna jest coraz wyższa emisja papierów skarbowych. W I półroczu br., w porównaniu 

z analogicznym okresem ub.r., wpływy netto ze sprzedaży obligacji i bonów skarbowych 

(po potrąceniu wykupu papierów, na które zapadły terminy) nabywanych przez inwestorów 

krajowych, jak i zagranicznych wzrosły aż dwukrotnie. W skali całego roku dynamika 

dochodów budżetu państwa może wynieść 103,3%, a wydatków 107%. W rezultacie deficyt 

osiągnie 40 mld zł i będzie stanowić w relacji do PKB 5,4%, wobec 4,5% w 2001 r. 

 Ostatnie dane wskazują, że w gospodarce światowej rozpoczyna się ożywienie. 

 W I kwartale br., w Stanach Zjednoczonych PKB wzrósł o 6,1%. Szybkość i skala 

obecnego ożywienia w tym kraju dowodzą, że szok wywołany atakiem terrorystycznym  

 11 września 2001 r. miał charakter przejściowy. Poprawiają się wskaźniki optymizmu 
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konsumentów, maleją zapasy, rośnie wymiana międzynarodowa. Trwały trend wzrostowy 

utrzyma się także w następnych miesiącach, chociaż tempo wzrostu PKB nie będzie aż tak 

wysokie, jak na początku roku i w skali całego 2002 r. może wynieść 2,7%, wobec 1,2% 

w 2001 r.  

 Powrót Stanów Zjednoczonych na ścieżkę szybkiego wzrostu pociągnie za sobą 

ożywienie gospodarcze reszty świata. Prognozy wskazują, że wzrost globalnego PKB 

w 2002 r. wyniesie około 3%, wobec 2,3% w ubiegłym roku. 

 Dla polskiej gospodarki największe znacznie ma sytuacja gospodarcza w państwach 

Unii Europejskiej, w tym - w strefie euro. Wzrost gospodarczy w strefie euro powinien nieco 

przyspieszyć w II połowie roku, osiągając w całym 2002 r. stopę 1,4%, w porównaniu 

z 1,6% w 2001 r. 
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FINANSOWE ASPEKTY CZŁONKOSTWA POLSKI  

W UNII EUROPEJSKIEJ 

Jeżeli Polska znajdzie się w Unii Europejskiej w 2004 r., będzie mogła 

współdecydować o reformie organów unijnych oraz o planie finansowym na lata 2007-2013. 

Oznacza to, że Polska uzyska m.in. wpływ na podział środków budżetowych UE między 

konkretne zadania i kraje, w tym na wysokość wsparcia finansowego, którego Unia � głównie 

poprzez fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności � udziela najsłabszym ekonomicznie 

członkom Wspólnoty1. Coraz bliższa perspektywa członkostwa Polski skłania do pytania 

o bilans korzyści i obciążeń finansowych z tym związanych, w którym trzeba uwzględnić 

zwłaszcza faktyczną wielkość środków transferowanych do Polski oraz wysokość składki 

wnoszonej do budżetu Unii.  

Polska � która wyraźnie ustępuje państwom obecnej �15� pod względem poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego (rysunek 1) - z natury rzeczy musi być wyczulona na 

finansowe aspekty procesu integracji. Czynnik ten prawdopodobnie będzie miał istotny 

wpływ na wynik ogólnonarodowego referendum w sprawie członkostwa Polski w Unii. 

W Polsce wielkość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi zaledwie 39% przeciętnego 

poziomu PKB per capita dla całej Unii. Trochę lepiej wygląda w takim zestawieniu sytuacja 

województwa mazowieckiego, które charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem PKB na 

1 mieszkańca w skali kraju, ale nawet tutaj wysokość tego parametru odpowiada tylko 49% 

średniej unijnej. Z danych Eurostatu dotyczących 2000 r. wynika, że 5 spośród 16 polskich 

województw kwalifikuje się do grupy najbiedniejszych regionów położonych w 10 państwach 

Europy Środkowej i Wschodniej, kandydujących do UE2. 

Generalne ramy wsparcia finansowego, możliwego do uzyskania przez Polskę i inne 

państwa kandydujące do Unii w pierwszych latach członkostwa, zostały określone w planie 

budżetowym UE na lata 2000-2006, przyjętym na szczycie UE w Berlinie, w marcu 1999 r. 

                                                 

1 Por. E. Chojna-Duch: Trzeba umieć przyjmować, �Rzeczpospolita� z 17 kwietnia 2002 r. 
2 M.E. Kamińska: Polityka regionalna Unii Europejskiej, �Sprawy Międzynarodowe�, nr 3/2001, s. 101. 
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Na bazie tego planu Komisja Europejska (KE) przedstawiła 30 stycznia 2002 r. propozycje 

precyzujące wydatki związane z rozszerzeniem Unii o 10 nowych państw, w tym Polskę.  
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Każdy z krajów aspirujących po wejściu do Unii może liczyć na znacznie większe wsparcie 

finansowe w porównaniu z wielkością pomocy w okresie przedakcesyjnym. Równocześnie 

jednak widać, że pod pewnymi względami � na przykład w odniesieniu do wysokości 

bezpośrednich dopłat do produkcji rolnej - nie wszystkie oczekiwania finansowe kandydatów 

będą mogły być zaspokojone. Możliwość uzyskania środków z budżetu UE jest obwarowana 

wieloma warunkami, które � jak pokazują doświadczenia państw wcześniej przyjętych do 

Unii, zwłaszcza Hiszpanii, Grecji, Portugalii i Irlandii � mogą stanowić dla nowych krajów 

poważny problem. 

Rezerwując dla Polski ponad połowę wszystkich środków UE przeznaczonych dla 

nowych członków, Komisja Europejska z góry założyła, że Polska nie zdoła zapewnić sobie 

wsparcia w maksymalnym wymiarze, określonym na szczycie Unii w Berlinie, tj. 4% PKB 

kraju beneficjanta. Oceniając realistycznie zdolność Polski do absorpcji funduszy 

strukturalnych oraz sprostania wymogom procedur unijnych związanych z uzyskaniem tych 

środków, sukcesem Polski będzie zagwarantowanie sobie w początkowych latach 

członkostwa wsparcia finansowego w granicach 2-2,5% PKB. Ważne jest także, aby uniknąć 

sytuacji, w której Polska byłaby płatnikiem netto, tzn. aby przekazywała do budżetu UE 

(w formie składki) więcej niż z niego otrzymywała (w ramach funduszy strukturalnych), co 

swego czasu przydarzyło się Hiszpanii3. 

 

Finansowe ramy rozszerzenia Unii 

Komisja Europejska � zgodnie z propozycją dotyczącą finansowych aspektów 

rozszerzenia UE, przedstawioną 30 stycznia 2002 r. � zarezerwowała dla nowych państw na 

lata 2004-2006 w sumie 25 567 mln euro. Kwota ta musiała się zmieścić w limicie środków 

budżetowych na lata 2000-2006, uwzględniających koszty przyszłego powiększenia Unii4, 

określonych na szczycie państw UE w Berlinie, w marcu 1999 r. 

 

                                                 

3 W pierwszym roku członkostwa w UE (1986) Hiszpania wpłaciła do budżetu Unii 111 mld peset, natomiast 
uzyskała z tytułu środków strukturalnych 103 mld peset. U. Płowiec: Doświadczenia Hiszpanii z okresu 
akcesji do Unii Europejskiej a wnioski dla Polski, �Ekonomista�, nr 4/2001, s. 64. 

4 Podstawę do decyzji finansowych podjętych na szczycie w Berlinie w 1999 r. stanowiły propozycje Komisji 
Europejskiej przedstawione w dwóch dokumentach: Agendzie 2000 z lipca 1997 r. oraz Nowej perspektywie 
finansowej z marca 1998 r. 
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Zaproponowana przez Komisję w styczniu 2002 r. kwota na rozszerzenie jest 

w stosunku do założeń �Agendy 2000� niższa o około 2,4 mld euro (tabela 1). Środki te mają 

stanowić rezerwę przeznaczoną na finansowanie dodatkowych transferów dla nowych państw 

w wypadku, gdyby któremuś z nich groziło, że stanie się płatnikiem netto. Przy ogólnym 

zmniejszeniu puli środków związanych z rozszerzeniem Unii, Komisja potraktowała 

priorytetowo kwestie rolnictwa oraz polityki wewnętrznej i administracji, proponując 

zwiększenie w latach 2004-2006 wydatków z budżetu Unii na te cele w stosunku do poziomu 

przewidzianego w �Agendzie� - odpowiednio o 797 mln euro (rolnictwo) i o 1206 mln euro 

(polityka wewnętrzna i administracja). 

Tabela 1 

Wielkość i struktura planowanych przez UE wydatków związanych 
z przyjęciem nowych państw (w mln euro) 

 

Wyszczególnienie 2004 r. 2005 r. 2006 r. Lata 2004-2006 
łącznie 

Budżet rozszerzenia ogółem, w tym 
1. Agenda 2000 (marzec 1999 r.) 11610 14200 16780 42590
2. Propozycja KE (styczeń 2002 r.) 10794 13400 15966 40160

Różnica (1-2) -816 -800 -814 -2430
Wydatki przeznaczone na rolnictwo 

1. Agenda 2000 (marzec 1999 r.) 2450 2930 3400 8780
2. Propozycja KE (styczeń 2002 r.) 2048 3596 3933 9577
             Rozwój terenów wiejskich 1532 1674 1781 4987
             Regulacja rynku 516 749 734 1999
             Dopłaty bezpośrednie 0 1173 1418 2591

Różnica (1-2) -402 +666 +533 +797
Wydatki przeznaczone na działania strukturalne 

1. Agenda 2000 (marzec 1999 r.) 7920 10000 12080 30000
2. Propozycja KE (styczeń 2002 r.) 7067 8150 10350 25567

Różnica (1-2) -853 -1850 -1730 -4433
Wydatki przeznaczone na działania w obszarze polityki wewnętrznej i administracji 

1. Agenda 2000 (marzec 1999 r.) 1240 1270 1300 3810
2. Propozycja KE (styczeń 2002 r.) 1679 1654 1683 5016

Różnica (1-2) +439 +384 +383 +1206

Źródło: Cyt. za: T. Radzimińska: Budżet rozszerzenia, �Nowe Życie Gospodarcze� z 24 lutego 2002 r., s. 4-5. 
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Największą pozycję w odniesieniu do spraw rolnych stanowią wydatki na rozwój 

obszarów wiejskich, w ramach których finansowane będą projekty mające na celu 

unowocześnienie i zwiększenie efektywności rolnictwa, promowanie restrukturyzacji małych 

gospodarstw oraz tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich poza rolnictwem. Na ten cel 

KE przeznaczyła w sumie prawie 5 mld euro, tj. 52% wszystkich środków na dostosowanie 

rolnictwa nowych krajów, zaplanowanych na lata 2004-2006, przy czym w pierwszym roku 

po rozszerzeniu udział tych środków ma wynieść nawet 74% ogólnej sumy funduszy rolnych. 

Jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie do produkcji rolnej, Komisja zaproponowała 

ustanowienie okresu przejściowego, w trakcie którego rolnicy z nowych państw 

otrzymywaliby w pierwszym roku dopłaty stanowiące jedynie ¼ poziomu obowiązującego 

w UE. Dopłaty osiągnęłyby pełny wymiar dopiero w 2013 r., czyli po 10 latach. Rzecz w 

tym, że Unia stoi wobec pilnej konieczności gruntownej reformy wspólnej polityki rolnej 

(WPR), która obecnie pochłania około 46% całego unijnego budżetu5. Trudno obecnie 

określić wysokość dopłat za kilka lat, a nawet przewidzieć, czy ten instrument interwencji 

będzie jeszcze w ogóle stosowany. Strona polska podnosi, że nieobjęcie rolników z Polski 

analogicznym systemem dopłat, z jakiego korzystają rolnicy unijni, uniemożliwi sprostanie 

przez krajowych dostawców rolnych konkurencji na wspólnym rynku UE. Rekompensatą za 

brak dopłat w pełnej wysokości ma być przyznanie znaczących kwot na rozwój terenów 

wiejskich. Ponadto około 2 mld euro Komisja zaplanowała na dofinansowanie działań 

związanych z interwencją na rynku żywności (ceny gwarantowane, dopłaty do eksportu, cła 

na import spoza UE). 

Duża różnica in minus w stosunku do kwot proponowanych w �Agendzie 2000� 

widoczna jest w wydatkach przeznaczonych na działania strukturalne. Zaplanowanie kwoty 

niższej o ponad 4,4 mld euro wynika z przekonania Komisji o ograniczonej zdolności nowych 

państw do absorpcji 30 mld euro, które zostały przewidziane w �Agendzie 2000� na ten cel 

i spełnienia formalnych wymogów proceduralnych, umożliwiających wykorzystanie przez 

nowych członków funduszy strukturalnych w pełnym wymiarze. Dlatego KE zaproponowała, 

aby 1/3 całości środków przeznaczonych na cele strukturalne dla państw nowo przyjętych 

stanowił Fundusz Spójności. Tutaj procedury związane z przyznawaniem środków 

przeznaczonych na finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych realizowanych na 

                                                 

5 The Community Budget: Facts and figures, European Commission, 2000 Edition, s. 105. Zob. także: Budżet 
Unii Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, luty 2002 r., s. 15 (materiał powielony). 
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szczeblu centralnym są nieco prostsze niż w funduszach strukturalnych, które trafiają do 

regionów i wymagają wielostopniowego i precyzyjnego planowania. Ponadto korzystanie 

z Funduszu Spójności pociąga za sobą mniejsze wydatki dla budżetu kraju beneficjanta, 

bowiem wkład własny w tym wypadku wynosi maksymalnie 15% kosztów realizacji danego 

projektu, podczas gdy w funduszach strukturalnych wymagane jest współfinansowanie 

w wymiarze do 20%6. 

 

Skala pomocy finansowej Unii dla Polski 

W latach 1990-1999 Unia Europejska udzieliła krajom kandydującym bezzwrotnej 

pomocy w ramach programu Phare w łącznej wysokości 10,31 mld euro, z czego Polska 

otrzymała 1,935 mld euro. Od 2000 r. miały zacząć funkcjonować kolejne dwa instrumenty 

pomocowe (programy ISPA i SAPARD), jednak moment uruchomienia programu SAPARD 

znacznie się opóźnił. Na wsparcie w ramach wspomnianych trzech programów Unia 

przeznaczyła dla 10 krajów kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej w okresie 

2000-2006 w sumie 3,12 mld euro. Z ocen Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 

wynika, że Polska może liczyć z tytułu funduszy przedakcesyjnych na około 1 mld euro 

rocznie7. Dzięki temu, że programy te mają charakter zbliżony do funduszy strukturalnych 

i Funduszu Spójności, kraje kandydujące � oprócz uzyskania wymiernych korzyści 

finansowych � będą mogły przećwiczyć zasady korzystania z instrumentów polityki 

strukturalnej UE8. Na potrzeby związane z udziałem państw nowo przyjętych do Unii 

w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności, Komisja Europejska przewiduje 

wyasygnowanie w latach 2004-2006 w sumie 25 567 mln euro, z czego 53-55% (tj. 13 564 - 

14 161 mln euro9) może przypaść Polsce. Udział pozostałych państw kandydujących w 

globalnej wartości pomocy strukturalnej będzie znacznie mniejszy niż udział Polski. Wynika 

to głównie z faktu, że w porównaniu z Polską są to kraje małe, o stosunkowo niewielkiej 

liczbie ludności10. 

                                                 

6 T. Radzimińska: Budżet rozszerzenia..., op.cit., s. 5. 
7 Zob. strona internetowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: <http://europa.delpol.pl/III/1.php>. 
8 Por. I. Hamulecka: Polityka pomocowa Unii Europejskiej, �Sprawy Międzynarodowe�, nr 3/2001, s. 108. 
9 Korespondencja J. Bieleckiego z Brukseli, �Rzeczpospolita� z 26 marca 2002 r. 
10 Udział Węgier w funduszach strukturalnych ma wynieść 12,2%, zaś w Funduszu Spójności � 11,3-14,3%. 

Z kolei Czechy mogą liczyć na 9,6% łącznych środków przeznaczonych na wsparcie strukturalne oraz na  
9,7-12,2% środków w ramach Funduszu Spójności. Udział pozostałych krajów kandydujących w globalnej 
wartości pomocy strukturalnej nie przekracza 8%. 
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O k r e s  p r z e d a k c e s y j n y  

W okresie przed uzyskaniem członkostwa w Unii, pomoc finansowa dla państw 

kandydujących będzie płynęła trzema następującymi strumieniami: 

- Phare II - stanowi kontynuację uruchomionego w 1990 r. programu Phare (Poland 

and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies). W budżecie UE na lata 2000-

2006 wysokość pomocy w ramach tego programu dla wszystkich państw kandydujących 

ustalono na 1,56 mld euro rocznie. Zgodnie z tzw. nową orientacją Phare, 70% tej kwoty 

zostanie przeznaczone na projekty inwestycyjne, zaś 30% na projekty dotyczące rozwoju 

instytucjonalnego. W 2000 r. Komisja Europejska przyznała Polsce z tytułu Phare rekordową 

kwotę 484 mln euro, a w 2001 r. �  kolejne 469 mln euro. 

- ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession). Celem tego programu, 

wzorowanego na Funduszu Spójności, jest wspieranie państw ubiegających się o członkostwo 

w UE w dziedzinie infrastruktury mającej znaczenie ponadnarodowe, zwłaszcza w ochronie 

środowiska i transporcie. Roczny budżet programu ISPA dla 10 kandydatów wynosi 

1,040 mld euro, z której to kwoty Polska może otrzymywać 312-385 mln euro w skali roku. 

Na lata 2000-2001 Komisja Europejska zaplanowała dla Polski środki w wysokości  

351 mln euro rocznie. 

- SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development). 

Program ten jest w całości ukierunkowany na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich i służy 

przygotowaniu krajów kandydujących do wykorzystania funduszy strukturalnych w celu 

poprawy efektywności rynku rolnego, standardów jakościowych i higienicznych produkcji 

rolnej oraz utrzymaniu i tworzeniu nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Uruchomienie 

SAPARD planowane było na początek 2000 r., jednak do chwili obecnej Polska nie 

otrzymała z tego tytułu żadnych środków. Wynikało to zarówno z przedłużającej się 

procedury legislacyjnej po stronie UE, jak również problemów ze spełnieniem przez Polskę 

niektórych warunków udziału w programie, w tym uzyskania akredytacji Komisji 

Europejskiej UE na pełnienie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

(ARiMR) roli agencji płatniczej. Budżet SAPARD dla 10 krajów opiewa na kwotę 520 mln 

euro w skali roku. W ramach tych środków dla Polski zaplanowano na lata 2000-2001 około 

169 mln euro rocznie. 
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Przyznanie Polsce przez UE wsparcia finansowego w określonej wysokości nie 

oznacza, że Polska zdoła w pełni wykorzystać środki przewidziane przez Komisję Europejską. 

Aby tak się stało, strona polska musi dopełnić wielu warunków proceduralnych 

i finansowych, z czym � jak pokazała realizacja projektów w ramach Phare w latach  

1998-1999 � mogą być problemy. Środki pomocowe w ciągu 24 miesięcy od momentu ich 

przyznania powinny zostać zakontraktowane, czyli rozdzielone między wykonawców 

poszczególnych projektów, wyłonionych w drodze przetargu. 

Termin kontraktacji funduszy przedakcesyjnych dotyczących 2000 r. mija 

w październiku 2002 r. Biorąc pod uwagę obecny stan zaawansowania procedury 

rozdysponowania tych środków, istnieje ryzyko, że część funduszy nie zostanie przez Polskę 

wykorzystana11. Taka sytuacja wystąpiła w wypadku środków Phare na 1998 i 1999 r., kiedy 

Polska straciła w sumie około 31 mln euro. W ciągu 2001 r. zaległości Polski 

w wykorzystywaniu przyznanych przez UE środków pomocowych wzrosły z 1099 mln euro 

do 2004 mln euro, czyli o ponad 82%. Dla porównania, w tym samym okresie zaległości 

Węgier w rozdysponowywaniu funduszy pomocowych zwiększyły się jedynie o 2%, a Czech 

� o 19%. Słowenia, jako jedyny kraj spośród kandydatów z Europy Środkowej i Wschodniej, 

zdołała poprawić stopień wykorzystania środków otrzymanych z UE, mimo znacznego 

wzrostu wielkości pomocy12.  

Do najczęściej występujących przyczyn trudności z wykorzystaniem środków 

pomocowych należą: 

- brak środków w budżecie (szczebla centralnego i lokalnego) na współfinansowanie 

projektów, obejmujące 25-50% kosztów poszczególnych przedsięwzięć; 

- opóźnienia w wykupywaniu terenów pod inwestycje, co wynika z jednej strony 

z nieuregulowanego stanu prawnego niektórych gruntów, z drugiej zaś - z niedoskonałości 

przepisów o wywłaszczaniu działek znajdujących się na terenie planowanych inwestycji 

użyteczności publicznej, które umożliwiają blokowanie realizacji projektu przez właścicieli 

nieruchomości, żądających odszkodowania przekraczającego ceny rynkowe danego gruntu;  

 

                                                 

11 Zob. wypowiedź K.Gurbiel - podsekretarz stanu odpowiedzialnej za koordynowanie wykorzystania pomocy 
zagranicznej - na łamach �Rzeczpospolitej� z 21 lutego 2002 r. 

12 �Rzeczpospolita� z 21 lutego 2002 r. 
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- przedkładanie KE źle umotywowanych i niewłaściwie przygotowanych pod względem 
merytorycznym oraz formalnym wniosków w sprawie środków pomocowych; wynika to ze 
słabego przygotowania administracji do opracowywania projektów zgodnie z procedurami 
UE oraz zbyt małego zasobu kadr fachowych, wyspecjalizowanych w prowadzeniu tego 
rodzaju spraw - według niektórych ocen, do obsługi każdych 2 mln euro potrzebny jest jeden 
urzędnik.  

 
P o  u z y s k a n i u  c z ł o n k o s t w a  w  U E  

Komisja Europejska proponuje, aby w latach 2004-2006 pomoc strukturalna dla Polski 
została podzielona na cztery części: 

1) fundusze strukturalne przeznaczone na wspieranie rozwoju regionów o poziomie 
niższym niż 75% średniej europejskiej (w wypadku Polski warunek ten wypełnia cały obszar 
kraju); na ten cel przeznaczone zostanie 9322 mln euro; 

2) fundusz spójności, w ramach którego realizowane będą projekty dotyczące 
rozbudowy i modernizacji infrastruktury o znaczeniu europejskim; chodzi o 3903-4500 mln 
euro na finansowanie projektów dotyczących autostrad, sieci energetycznych oraz ochrony 
środowiska; 

3) program współpracy przygranicznej INTERREG - przewidziana na ten cel kwota 
207 mln zł powinna zostać wykorzystana na finansowanie budowy nowych przejść 
granicznych, mostów i dróg biegnących przez granice, a także sieci transportowych 
ułatwiających podejmowanie pracy w krajach sąsiednich; 

4) program EQUAL promujący równość szans, przede wszystkim na rynku pracy; na 
ten cel przewidziano dla Polski 132 mln euro. 

Uwzględniając wszystkie wymienione wyżej możliwości finansowe, Polska w latach 
2004-2006 może liczyć średnio na ponad 4,5 mld euro rocznie (rysunek 2). Postawi to Polskę 
na liście państw UE korzystających z funduszy strukturalnych na drugim miejscu pod 
względem wielkości pomocy, po Hiszpanii. 

Każdy kraj ubiegający się o wsparcie z budżetu UE musi zapewnić współfinansowanie 
realizacji poszczególnych projektów ze środków narodowych w wysokości co najmniej 15% 
kosztu danego projektu w wypadku Funduszu Spójności oraz 25% w wypadku funduszy 
strukturalnych. Wymóg ten � z uwagi na stan finansów publicznych � będzie stanowił istotny 
czynnik utrudniający możliwość korzystania z środków UE. 
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Źródło: Dane Komisji Europejskiej. Cyt. za: "Rzeczpospolita" z 26 marca 2002 r.

Wielkość średniorocznej pomocy dla Polski przewidzianej
  w    latach 2004-2006 w rozbiciu na główne części składowe

 (w mln euro oraz %)

3107 mln euro
68,72%

44 mln euro
0,97%

1301 mln euro
28,78%

69 mln euro
1,53%

Współpraca przygraniczna

Fundusz Spójności**)

Wyrównywanie szans 
zawodowych

Fundusze strukturalne

4521 mln euro
100%

*) Wartość  pomocy może być nieco wyższa i wynieść 4720 mln euro rocznie, w 
zależności od ostatecznego poziomu wsparcia w ramach Funduszu Spójności.
**) Wartość pomocy w ramach Funduszu Spójności może się wahać od 1301 mln 
euro do 1500 mln euro.
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Jednym z warunków otrzymania przez Polskę pomocy strukturalnej jest 

przedstawienie �Narodowego planu rozwoju� (NPR) na lata 2004-2006, który będzie stanowił 

podstawę wieloletnich programów operacyjnych o charakterze horyzontalnym i regionalnym, 

w oparciu o które Unia planuje interwencje strukturalne. NPR będzie zawierał propozycje 

celów, działań oraz wielkości wsparcia w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu 

Spójności, ukierunkowanych na zmniejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno-

gospodarczym pomiędzy Polską a UE. Na podstawie tego dokumentu Polska będzie 

prowadzić z Komisją Europejską uzgodnienia w zakresie podstaw wsparcia Wspólnoty 

(Community Support Framework), określających i potwierdzających zaangażowanie środków 

UE w realizację celów i priorytetów przedstawionych w NPR. �Narodowy plan rozwoju� 

wraz z projektami programów operacyjnych � po przyjęciu przez parlament, co 

przewidywane jest w listopadzie 2002 r. - zostanie przedstawiony KE do końca 2002 r.  

Generalnie w przyjętym przez Komisję Europejską 13 listopada 2001 r. �Raporcie 

okresowym o postępach Polski na drodze do członkostwa w UE� odnotowano ograniczony 

postęp w przygotowaniu Polski do wdrażania instrumentów wspólnotowej polityki 

strukturalnej13. W związku z tym Komisja zaleciła prowadzenie dalszych prac 

dostosowawczych w zakresie wieloletniego programowania przyszłych funduszy 

strukturalnych, zarządzania finansowego, a także terminowego uruchomienia i efektywnego 

funkcjonowania systemu monitorowania i oceny wykorzystania wsparcia z środków UE. 

W tym kontekście wskazano również na potrzebę wzmocnienia zdolności administracyjnej, 

a zwłaszcza ustalenia podziału odpowiedzialności między poszczególnymi szczeblami 

władzy, zdefiniowania zadań dla władz zarządzających funduszami i agencji płatniczej oraz 

uściślenia mechanizmów koordynacji działań interwencyjnych w ramach funduszy 

strukturalnych. Obecnie obowiązuje �Wstępny narodowy plan rozwoju�, który przedstawia 

ogólną perspektywę działań o charakterze strukturalnym w latach 2000-2001, realizowanych 

z wykorzystaniem środków przedakcesyjnych (Phare II, ISPA, SAPARD).  

 

                                                 

13 Tekst �Raportu� można znaleźć na stronie internetowej UKIE <www.ukie.gov.pl/dase/publikacje/biuletyn/nr08/analiza_8_3.shtml>. 
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Wysokość składki do budżetu Unii Europejskiej 

Polska ubiegała się o 5-letni okres przejściowy, przewidujący stopniowe dochodzenie 

do pełnego wymiaru składki do budżetu UE, poczynając od 1/10 jej wysokości w pierwszym 

roku członkostwa14. Argumentem za takim rozwiązaniem jest obawa, że Polska - znajdująca 

się na znacznie niższym poziomie rozwoju niż państwa �15� � może stać się płatnikiem netto 

i w ten sposób wspierać finansowo zamożne kraje UE. Ryzyko takie wynika z faktu, że 

należności do budżetu unijnego15 pobierane są automatycznie od początku członkostwa, 

natomiast transfery z budżetu UE dokonywane są z opóźnieniem, zależnym od zdolności 

nowego członka do efektywnego administrowania WPR oraz umiejętności przygotowywania 

wniosków o wsparcie w ramach funduszy strukturalnych. Środki w ramach dopłat 

bezpośrednich UE wypłaca z rocznym opóźnieniem, zaś w pierwszym roku rolnicy otrzymają 

dopłaty z budżetu krajowego, które Unia zrefunduje w roku następnym. Z tego powodu 

Komisja Europejska nie przewidziała w planie wydatków Unii na 2004 r. związanych 

z przyjęciem nowych państw żadnych środków na dopłaty bezpośrednie.  

Komisja Europejska odrzuciła prośbę Polski o okres przejściowy, motywując swoje 

stanowisko negatywnymi doświadczeniami związanymi z zastosowaniem 5-6-letniego 

systemu ulg w płaceniu składki wobec Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Przyjęty wówczas 

mechanizm rozliczeń między nowymi członkami a budżetem UE okazał się bardzo 

skomplikowany, a i tak nie uchronił Hiszpanii przed znalezieniem się w roli płatnika netto.  

W konsekwencji odmownej decyzji Komisji, Polska już w pierwszym roku 

członkostwa będzie musiała zapłacić pełną składkę do budżetu UE, której wysokość � przy 

bieżącym poziomie PKB - jest wstępnie szacowana na około 2,5 mld euro16. Równocześnie 

jednak Komisja zagwarantowała, że Polska nie tylko nie będzie płatnikiem netto, ale otrzyma 

pomoc strukturalną w wysokości nie mniejszej od uzyskanej w ostatnim roku przed 

przystąpieniem17.  

* 

                                                 

14 Stanowisko negocjacyjne Polski w obszarze �Budżet i finanse� zostało przedstawione w internetowym 
serwisie głównego negocjatora <www.negocjacje.gov.pl/stne/pdf/stne29pl.pdf>. 

15 Podstawową część (70%) tych należności stanowi wpłata własna, której wysokość ustalana jest na podstawie 
udziału PKB danego kraju w łącznym produkcie poszerzonej UE, na pozostałe 30% składają się dochody 
z ceł pobieranych na granicy oraz ok. 1% przychodów z tytułu podatku VAT. 

16 E. Chojna-Duch: Trzeba umieć..., op.cit. 
17 Korespondencja J. Bieleckiego z Brukseli, �Rzeczpospolita� z 10 kwietnia 2002 r. 
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Z doświadczeń państw �15�, które otrzymują pomoc strukturalną wynika, że 

spełnienie warunków uprawniających do korzystania z dobrodziejstw unijnego budżetu nie 

jest wcale proste. Zanim w Polsce uformuje się kadra specjalistów, umiejących sprawnie się 

poruszać w ramach obowiązujących w Unii procedur i wygrywać konkurencję w dostępie do 

środków UE z innymi państwami zainteresowanymi funduszami strukturalnymi � wsparcie 

finansowe, jakie Polska otrzyma, może się w praktyce okazać mniejsze od oczekiwanego. 

 

dr Paweł Wieczorek 

 

 



USTALENIA   NIEKTÓRYCH   KONTROLI 
 

 

Dariusz Łubian 

Piotr Szpakowski 

 

 

FUNKCJONOWANIE  WEWNĘTRZNEJ  KONTROLI  FINANSOWEJ 

ŚRODKÓW  Z  UNII  EUROPEJSKIEJ 

 

 

Do 1 stycznia 2002 r. w Polsce nie było aktu prawnego, który szczegółowo 

regulowałby organizację i funkcjonowanie wewnętrznej finansowej kontroli w administracji 

rządowej. Nie było także uregulowań dotyczących kontroli finansowej środków bezzwrotnej 

pomocy zagranicznej, w tym środków pochodzących z Unii Europejskiej, które w myśl art. 3 

ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych1 zaliczane są do środków 

publicznych. Obowiązywały tylko cząstkowe uregulowania odnoszące się do niektórych 

elementów systemu wewnętrznej kontroli finansowej - w art. 91 ust. 2 pkt 1 ustawy (który 

stanowi, że minister finansów sprawuje ogólną kontrolę nad realizacją dochodów i wydatków 

budżetu państwa) oraz w art. 28a ustawy2 (który stanowi, że kierownik jednostki sektora 

finansów publicznych odpowiedzialny jest za nadzór nad gospodarowaniem środkami 

publicznymi i za określanie szczegółowych procedur systemu kontroli wewnętrznej). Ponadto 

w art. 39 ust. 3 pkt 2 i ust.4 ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady 

Ministrów oraz o zakresie działania ministrów3 określono, że dyrektorzy generalni sprawują 

bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi do spraw kontroli, które muszą 

funkcjonować w każdym ministerstwie. Uregulowania te nie tworzyły jednak spójnego 

i jednolitego systemu wewnętrznej kontroli finansowej środków publicznych. 

W memorandach finansowych zawieranych pomiędzy rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Komisją Europejską określono, że polskie podmioty odpowiedzialne za realizację 

programów pomocowych Unii Europejskiej (programów Phare oraz ISPA) są zobowiązane 

                                                 
1 DzU nr 155, poz. 1014, ze zm. 
2 Art. 28a ustawy o finansach publicznych obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. 
3 DzU z 1999 r., nr 82, poz. 929, ze zm. 
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do stosowania procedur i metod zarządzania środkami pomocowymi4, w tym do  

wprowadzenia pewnych elementów systemu wewnętrznej kontroli finansowej, zgodnie 

z postanowieniami szczegółowymi memorandów finansowych, �Decentralized 

Implementation System� oraz �Praktycznego przewodnika procedur zawierania umów 

w ramach Phare, ISPA oraz SAPARD�. 

Unia Europejska przywiązuje tak dużą wagę do problematyki kontroli finansowej, że 

stanowi ona odrębny przedmiot negocjacji akcesyjnych w ramach rozdziału 28 �Kontrola 

finansowa�. Rozdział ten został w czerwcu 2000 r. tymczasowo zamknięty, jednakże Komisja 

Europejska uznała za niezbędne prawne uregulowanie kwestii wewnętrznej kontroli 

finansowej i audytu wewnętrznego. Strona polska zobowiązała się do utworzenia spójnego 

systemu publicznej wewnętrznej kontroli finansowej w sektorze finansów publicznych 

odpowiadającego wymaganiom Komisji Europejskiej5, obejmującego również środki ze 

źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. Nieuchwalenie i niewdrożenie regulacji 

prawnych w tym zakresie oznaczałoby niedotrzymanie przez stronę polską zobowiązań 

negocjacyjnych i groziło ponownym otwarciem negocjacji w rozdziale 28. 

W celu realizacji zobowiązań negocjacyjnych, z dniem 1 stycznia 2002 r. na mocy 
art. 1 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy 
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy 
o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej6, wprowadzono do ustawy 
o finansach publicznych rozdział 5 - �Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach 
sektora finansów publicznych� (art. 35a - art. 35t). Celem powyższej nowelizacji było stworzenie 
jednolitych ram prawnych funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej 
w sektorze publicznym. Zgodnie z art. 35a ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, kontrola 
finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów związanych 
z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem 
i obejmuje: zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej 
oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków; badanie 
i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie pobierania i gromadzenia 
środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze 
środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych; 
prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli. Artykuł 35c ust. 1 i 2 

                                                 
4 Zgodnie z art. 30 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 

niepodlegające zwrotowi są wydatkowane zgodnie z procedurami zawartymi w umowie międzynarodowej 
lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystaniu. 

5 Wymagania Komisji Europejskiej zostały przedstawione m.in. w dokumentach �Public Internal Financial 
Control� (PIFC) oraz �Extended Decentralization System�. 

6 DzU nr 102, poz. 1116. 
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wymienionej ustawy definiuje audyt wewnętrzny jako ogół działań, przez które kierownik 
jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie 
gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a 
także przejrzystości i jawności. Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności: badanie 
dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych, ocenę systemu gromadzenia 
środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, a także ocenę 
efektywności i gospodarności zarządzania finansowego. Obowiązek prowadzenia audytu 
wewnętrznego od 1 stycznia 2002 r. został nałożony na jednostki wymienione w art. 35d ust. 
1 ustawy o finansach publicznych7. Ponadto, zgodnie z art. 35d ust. 2 tej ustawy, audyt 
wewnętrzny prowadzi się w innych niż wymienione w ust. 1 jednostkach sektora finansów 
publicznych, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli jednostki te gromadzą 
znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków publicznych8. 

Docelowo środki finansowe niepodlegające zwrotowi, pochodzące z Unii 
Europejskiej, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej będą objęte takimi samymi 
mechanizmami kontrolnymi jak pozostałe krajowe środki budżetowe. Polska jako kraj 
członkowski będzie bowiem zobowiązana do przestrzegania zasady asymilacji wyrażonej w 
art. 280 Traktatu o Wspólnotach Europejskich, który stanowi, że do przeciwdziałania 
nadużyciom mającym wpływ na interesy finansowe Wspólnot kraje członkowskie Unii 
Europejskiej będą stosowały takie same mechanizmy, jak te, które służą ochronie ich 
własnych interesów finansowych, tj. ochronie krajowych środków finansowych. W związku z 
powyższym ustanowienie sprawnego systemu wewnętrznej kontroli finansowej ma 
szczególnie istotne znaczenie w procesie dostosowawczym Polski do Unii Europejskiej. 
Konieczne jest podjęcie intensywnych działań w celu stworzenia jednolitego i spójnego 
systemu kontroli wewnętrznej środków publicznych, którymi - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych � są dochody publiczne, środki pochodzące ze 
źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, przychody budżetu państwa i budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

                                                 
7 Art. 35d ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że audyt wewnętrzny prowadzi się 

w: ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach centralnych, urzędach przewodniczących 
komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, Rządowym 
Centrum Legislacji, urzędach wojewódzkich, urzędach celnych, urzędach skarbowych, funduszach celowych 
stanowiących wyodrębnione jednostki organizacyjne, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzanych przez nie funduszach, kasach chorych, należących do 
sektora finansów publicznych państwowych osobach prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw 
w celu wykonywania zadań publicznych, a także w jednostkach budżetowych wymienionych w art. 83 ust. 2 
tej ustawy. 

8 Na mocy art. 35d ust. 3 ww. ustawy, minister finansów został zobowiązany do określenia, w drodze 
rozporządzenia, kwoty przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku 
kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego 
w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w ust. 2 oraz terminu, w którym jednostki te 
będą zobowiązane do rozpoczęcia audytu wewnętrznego. 
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publicznych, przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane 
w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz pochodzące z innych źródeł. 

Wykazanie sprawnego systemu wewnętrznej kontroli finansowej, zgodnego 

z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami kontroli9, oraz funkcjonowanie 

audytu wewnętrznego środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej jest 

szczególnie ważne dla procesu decentralizacji zarządzania programami pomocowymi i 

uzyskania szerszego dostępu do środków pomocowych Unii Europejskiej. Rozszerzenie 

decentralizacji ma na celu ograniczenie udziału Komisji Europejskiej w procesie realizacji 

programów finansowanych ze środków Unii do przeprowadzania kontroli sprawdzających  

ex  post. W ramach systemu zdecentralizowanego pełna odpowiedzialność finansowa (w tym 

prowadzenie kontroli wstępnej ex ante, polegającej m.in. na sprawdzaniu wniosków 

o przyznanie środków w ramach projektu) będzie spoczywała na stronie polskiej, tj. na 

krajowym urzędniku zatwierdzającym (national authorising officer, zwany dalej NAO). 

Funkcję tę pełnił do 23 października 2001 r. pełnomocnik rządu, do którego zadań - zgodnie 

z § 2 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 czerwca 1998 r. w sprawie 

ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących 

z Unii Europejskiej10 - należała kontrola finansowa wydatkowania tych środków przez 

instytucje wdrażające programy pomocowe oraz środków z budżetu państwa przeznaczonych 

na współfinansowanie tych programów. Obecnie funkcję NAO pełni podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Finansów, który dysponuje środkami pomocowymi Unii Europejskiej 

przekazywanymi na wyodrębniony rachunek w Narodowym Banku Polskim - Narodowy 

Fundusz Środków Finansowych z UE. Jest on odpowiedzialny za obsługę przepływów 

finansowych oraz kontrolę finansową środków z Unii Europejskiej i środków budżetowych 

przeznaczonych na współfinansowanie programu Phare, ISPA i SAPARD. 

Zgodnie z postanowieniami art. 8 § 1 �Porozumienia w sprawie ustanowienia 
Narodowego Funduszu� (�Memorandum of Establishment of the National Fund�), zawartego 
24 grudnia 1998 r. pomiędzy Komisją Europejską a rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
(którego przedmiotem było określenie zasad zarządzania finansowego środkami funduszu 
Phare), właściwa kontrola finansowa realizacji umów o finansowanie podpisanych 
                                                 
9 Na przykład międzynarodowe standardy kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów 

Kontroli INTOSAI (Intenational Organization of the Supreme Audit Institutions), Instytutu Audytorów 
Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors). 

10 Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 czerwca 1998 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do 
spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii Europejskiej (DzU nr 76, poz. 494, ze zm.) 
utraciło moc z dniem 23 października 2001 r. Zadania w zakresie obsługi środków finansowych 
pochodzących z Unii Europejskiej przejął z dniem 23 października 2001 r. Minister Finansów, na mocy § 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Finansów (DzU nr 122, poz. 1334). 
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z jednostkami realizującymi projekty11 powinna być przeprowadzana przez �kompetentny 
krajowy organ kontroli finansowej�. W świetle art. 58 ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli 
skarbowej12, przez organy kontroli finansowej lub kontrolę finansową należy rozumieć 
odpowiednio organy kontroli skarbowej i kontrolę skarbową. Ponadto urzędy kontroli 
skarbowej spełniają warunki stawiane przez Komisję Europejską jednostkom dokonującym 
kontroli funduszy unijnych, tzn. są niezależne od jednostek przyznających i wykorzystujących 
środki, są usytuowane wewnątrz administracji państwowej oraz mają ustawowo uregulowaną 
metodologię oraz tryb przeprowadzania kontroli. 

Kontrola funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej środków z Unii 
Europejskiej13 przeprowadzona została w IV kwartale 2001 r. i obejmowała okres od 
1 stycznia 1999 r. do 30 września 2001 r. Miała charakter systemowy - jej podstawowym 
celem było dokonanie oceny realizacji przez administrację rządową zadań związanych 
z ustanowieniem i funkcjonowaniem systemu wewnętrznej kontroli finansowej środków 
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, w tym ustalenie, czy system ten 
funkcjonuje w sposób ciągły, czy spełnia warunki stawiane przez Komisję Europejską 
i międzynarodowe standardy kontroli wewnętrznej oraz czy jest skuteczny i spójny, a także 
czy stosowane rozwiązania nie stwarzają okoliczności korupcjogennych. Kontrolą objęto 
rozwiązania dotyczące programów Phare oraz ISPA14. 

Z ustaleń kontroli wynika, że system kontroli finansowej środków pochodzących 
z Unii Europejskiej nie działał wystarczająco sprawnie i nie był spójny. Nie zostały 
opracowane regulacje prawne dotyczące jego funkcjonowania. W listopadzie 2000 r. 
Pełnomocnik Rządu do spraw Obsługi Środków Finansowych Pochodzących z Unii 
Europejskiej uzgodnił z Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej (GIKS), że podział 
zadań i zasady współpracy w zakresie kontroli środków pomocowych UE będą uregulowane  
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli 
gospodarowania środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi  
 
 

                                                 
11 Ang. implementing agencies � jednostki odpowiedzialne za realizację projektów, zajmujące się 

organizowaniem przetargów, zawieraniem kontraktów, monitorowaniem programów i realizacją płatności 
(zwane niekiedy jednostkami zarządzającymi lub wdrażającymi). 

12 T.j. DzU z 1999 r., nr 54, poz. 572, ze zm. 
13 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej środków z Unii 

Europejskiej, Departament Administracji Publicznej NIK, Warszawa, maj 2002 r. 
14 Kontrola dotyczyła działań realizowanych po przyjęciu przez Komitet Integracji Europejskiej 28 września 

1998 r. dokumentu �Nowa orientacja Phare�, który określa zasady zarządzania programami pomocowymi 
Unii Europejskiej. Kontrola nie obejmowała natomiast rozwiązań dotyczących programu SAPARD, gdyż 
w IV kwartale 2001 r. Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego NIK 
przeprowadził kontrolę �Działania administracji publicznej w zakresie opracowania i wdrożenia programu 
operacyjnego SAPARD�. 
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oraz środkami przeznaczonymi na współfinansowanie programów realizowanych 
z wykorzystaniem tych środków, a także kryteriów oceny celowości i gospodarności 
dokonywania wydatków finansowanych z tych środków (obowiązek jego wydania wynika 
z art. 95 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Do zakończenia kontroli NIK, tj. do 
3 grudnia 2001 r., w Ministerstwie Finansów opracowano jedynie założenia do tego 
rozporządzenia, pomimo że zgodnie z �Narodowym programem przygotowania do 
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na 2001 r.�15 (NPPC na 2001 r.) 
określono, iż projekt tego rozporządzenia powinien zostać skierowany do uzgodnień 
międzyresortowych już w III kwartale 2001 r., a data wejścia w życie została ustalona na 
styczeń 2002 r. Izba negatywnie oceniła opóźnienia w opracowaniu rozporządzenia. 
W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne NIK minister finansów poinformował 
o przyspieszeniu prac nad opracowaniem jego projektu16 oraz o przygotowaniu dokumentu 
określającego podział zadań w zakresie prowadzenia kontroli środków pochodzących z Unii 
Europejskiej pomiędzy NAO i GIKS. 

System wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach wdrażających programy 

pomocowe Unii Europejskiej nie odpowiadał wymaganiom stawianym przez Komisję 

Europejską jednostkom zarządzającym funduszami unijnymi w zakresie funkcjonowania 

audytu wewnętrznego w tych jednostkach. Spośród 4 objętych kontrolą jednostek w 2 z nich 

(tj. Fundacji �Fundusz Współpracy� i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) 

w 2001 r. zostały utworzone komórki audytu wewnętrznego, lecz ze względu na krótki okres 

działania oraz brak procedur prowadzenia audytu wewnętrznego działalność tych komórek 

nie pozwalała na dokonanie obiektywnej i niezależnej oceny gromadzenia i dysponowania 

środkami publicznymi przez te jednostki. W 2 pozostałych jednostkach wdrażających 

programy UE, tj. w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych oraz Narodowym Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do 31 grudnia 2001 r. nie zostały utworzone 

komórki audytu wewnętrznego. Audyt wewnętrzny ma szczególnie istotne znaczenie  

 

 

                                                 
15 NPPC jest dokumentem rządowym opracowywanym od 1998 r., programującym działania administracji 

państwowej w celu dostosowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. NPPC na 2001 r. został 
przyjęty przez Radę Ministrów 12 czerwca 2001 r. 

16 Ministerstwo Finansów w dokumencie pn. �Założenia wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu 
wewnętrznego w polskiej administracji publicznej� przedstawionym w styczniu 2002 r. przyjęło, że 
koordynacją działań kontrolnych (fundusze UE mogą być kontrolowane przez wszystkie krajowe służby 
kontrolne, a także przez Komisję Europejską i Europejski Trybunał Obrachunkowy) oraz opracowaniem 
metodyki kontroli powinien się zająć międzyresortowy zespół ds. kontroli środków Unii Europejskiej. 
Założono, że prace nad metodyką kontroli będą prowadzone wspólnie z NIK oraz służbami kontrolnymi Unii 
Europejskiej. 
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w zapobieganiu powstawania niegospodarności, marnotrawstwa oraz okoliczności 
korupcjogennych. Zgodnie ze standardami kontroli INTOSAI, zarządzający powinien 
dysponować sprawnie działającym audytem wewnętrznym, którego zadaniem jest 
dokonywanie oceny systemu kontroli wewnętrznej. Audytorzy wewnętrzni powinni zgłaszać 
kierownictwu jednostki wszelkie nieprawidłowości powstałe z winy pracowników oraz 
wskazywać obszary wymagające poprawy. 

Kontrola wykazała, że działania kontrolne dotyczące oceny wydatkowania środków 
pochodzących z Unii Europejskiej były niewystarczające. Od 1 stycznia 1999 r. do 
30 września 2001 r. pełnomocnik rządu nie przeprowadził żadnej kontroli w jednostkach 
wdrażających programy pomocowe Unii Europejskiej, ograniczając się do tzw. kontroli 
wstępnych, polegających na sprawdzaniu wniosków o uruchomienie środków na realizację 
programów pomocowych przedkładanych przez pełnomocników do spraw realizacji 
projektów (PAO). Z kolei urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły od 1 stycznia 1998 r. do 
30 września 2001 r. zaledwie jedną kontrolę prawidłowości i celowości wydatkowania 
środków pomocowych pochodzących z funduszów unijnych, przy czym kontrola ta dotyczyła 
początkowej fazy wdrażania programów Phare z 1998 r. i 1999 r. Pełnomocnik rządu nie 
podjął skutecznych działań w celu określenia podziału zadań i zasad koordynacji oraz 
współpracy w zakresie kontroli tych środków z Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej 
(GIKS). Nieokreślenie podziału zadań oraz zasad koordynacji i współpracy w prowadzeniu 
kontroli środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej pomiędzy pełnomocnikiem 
rządu a GIKS było główną przyczyną niezrealizowania zadań wynikających z �Porozumienia 
w sprawie ustanowienia Narodowego Funduszu� w zakresie kontroli finansowej 
wydatkowania środków pomocowych Unii Europejskiej przez jednostki wdrażające 
programy, przekazywania Komisji Europejskiej planów kontroli oraz podsumowań 
przeprowadzonych kontroli. Z ustaleń kontroli wynika, że zadań tych nie realizowały 
w sposób należyty ani służby Ministerstwa Finansów obsługujące pełnomocnika rządu, ani 
organy kontroli skarbowej, co należy ocenić jako nierzetelne. 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, nierzetelnością było również niezrealizowanie 
przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej zadania wynikającego z �Narodowego 
programu przygotowania do członkostwa na 2000 r.�17 dotyczącego wyodrębnienia w 
urzędach kontroli skarbowej �pionów� odpowiedzialnych za certyfikację i kontrolę środków 
pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej. Izba zwróciła także uwagę na konieczność 
przeprowadzenia większej liczby szkoleń z zakresu kontroli środków unijnych dla 
inspektorów kontroli skarbowej. 

                                                 
17 NPPC na 2000 r. został przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2000 r. 
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W procesie wdrażania postanowień nowelizacji ustawy o finansach publicznych 

dotyczących funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego kontrola NIK 

wykazała bardzo małe zaawansowanie prac nad projektami podstawowych aktów 

wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, dotyczących funkcjonowania kontroli 

finansowej i audytu wewnętrznego. Chodzi o rozporządzenia ministra finansów: w sprawie 

szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (art. 35j ust. 2 ustawy 

o finansach publicznych) oraz w sprawie kwot przychodów i wydatków środków publicznych 

dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek 

prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (art. 35d ust. 

3 ww. ustawy). Brak tych rozporządzeń może spowodować, że komórki audytu 

wewnętrznego nie będą mogły prawidłowo realizować nałożonych na nie zadań. Po kontroli 

NIK minister finansów zadeklarował przyspieszenie prac nad opracowaniem wymienionych 

aktów wykonawczych. 

Należy zwrócić uwagę, że postanowienia ustawy o finansach publicznych w zakresie 

funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej oraz prowadzenia audytu wewnętrznego 

dotyczą tylko jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych. Postanowienia ustawy 

o finansach publicznych nie rozstrzygają w sposób jednoznaczny, jakie jednostki wdrażające 

programy pomocowe (którymi są m.in. fundacje skarbu państwa) mogą być zaliczane do 

sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 35d ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach 

publicznych, obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego został nałożony jedynie na 

należące do sektora finansów publicznych państwowe osoby prawne utworzone na podstawie 

odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych. Artykuł 5 pkt 11 tej ustawy 

stanowi, że do sektora finansów publicznych zalicza się państwowe osoby prawne utworzone 

na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem 

przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Powyższe uregulowania ustawy 

o finansach publicznych nie rozstrzygają w sposób jednoznaczny, jakie jednostki są zaliczane 

do sektora finansów publicznych, np. czy do tego sektora należą fundacje skarbu państwa. 

Niezbędne jest jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy sformułowanie �utworzone na podstawie 

odrębnych ustaw� należy odnosić tylko do ustaw, które �powołują do życia� państwowe 

osoby prawne (np. ustawa z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości18), czy także do innych ustaw uprawniających do utworzenia określonych 

osób prawnych (np. ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach19, która określa kto, jak 

                                                 
18 DzU nr 109, poz. 1158. 
19 DzU z 1991 r., nr 46, poz. 203, ze zm. 
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i w jakiej formie może powołać fundację). Jak wynika z ustaleń kontroli, w świetle 

wspomnianych uregulowań ustawy o finansach publicznych powstają wątpliwości, czy 

jednostki wdrażające programy pomocowe (dysponujące środkami publicznymi), utworzone 

na podstawie ustawy o fundacjach (Fundacja �Fundusz Współpracy�, Polska Agencja 

Rozwoju Regionalnego) należą do sektora finansów publicznych, a tym samym - czy są 

obowiązane do prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach 

publicznych. Izba stoi na stanowisku, że wszystkie jednostki wdrażające programy pomocowe 

(tj. jednostki odpowiedzialne za zarządzanie programami, które przekazują środki pomocowe 

beneficjantom tych programów) powinny należeć do sektora finansów publicznych, gdyż 

tylko w ten sposób możliwe będzie wprowadzenie w tych jednostkach jednolitych procedur 

(wynikających z ustawy o finansach publicznych) dotyczących funkcjonowania kontroli 

finansowej i prowadzenia audytu wewnętrznego środków pochodzących z zagranicy, 

niepodlegających zwrotowi20. 

Najwyższa Izba Kontroli, jako naczelny organ kontroli państwowej, jest szczególnie 

zainteresowana sprawnie funkcjonującym systemem kontroli wewnętrznej, w tym 

utworzeniem silnych komórek audytu wewnętrznego. Bez takiego systemu kierownicy 

jednostek sektora finansów publicznych nie są w stanie skutecznie wykrywać błędów 

i nieprawidłowości w dysponowaniu środkami publicznymi i gospodarowaniu mieniem 

publicznym. Sprawnie działające komórki audytu wewnętrznego istotnie zmniejszają ryzyko 

powstania korupcji, dają gwarancję prawidłowej realizacji zadań jednostki oraz celowego 

i gospodarnego wydatkowania przez nią środków publicznych. Ponadto ustalenia sprawnie 

działających i niezależnych funkcjonalnie jednostek audytu wewnętrznego będą pomocne dla 

Izby przy identyfikowaniu obszarów, w których występuje ryzyko powstawania 

nieprawidłowości. 

mgr Dariusz Łubian 

wicedyrektor Departamentu 

 Administracji Publicznej w NIK 

 Piotr Szpakowski 

Departament Administracji Publicznej w NIK 

 

 

 

                                                 
20 W uchwale z listopada 1999 r. Komitet Integracji Europejskiej wskazał na konieczność inkorporowania do 

administracji rządowej (a tym samym do sektora finansów publicznych) wszystkich jednostek wdrażających 
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* 

Dla  przypomnienia  znaczenia  niektórych  terminów: 
 

Polska jako kraj kandydujący do Unii Europejskiej korzysta obecnie z trzech 
programów pomocy przedakcesyjnej: 
 
          -Program Phare � �Polska i Węgry: Pomoc na rzecz restrukturyzacji 
gospodarki�(Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) powstał w 
1989 r. Jest to program pomocy Unii Europejskiej dla państw kandydujących, początkowo 
jedynie dla Polski i Węgier. Od 1990 r. - także dla Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, b. 
NRD, a następnie Albanii, Rumunii, Estonii, Litwy i Łotwy. Z obecnego programu Phare II 
korzysta dziesięciu beneficjantów. Wielkość pomocy zatwierdza Komisja Europejska i te 
kraje, które pomoc mają otrzymać. Po dyskusji z zainteresowanym krajem Komisja 
zatwierdza budżet i ustala wysokość pomocy. Następnie poszczególne rządy krajów 
kandydujących przygotowują plany projektów gospodarczych, instytucjonalnych i prawnych.  
 
        - Program ISPA � �Przedakcesyjny instrument polityki strukturalnej� (Instrument 
for Structural Policies for Pre-Accesion) ma na celu ujednolicenie poziomu rozwoju 
infrastruktury technicznej w państwach ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej 
w zakresie transportu i ochrony środowiska. Odgrywa podobną rolę jak Fundusz Spójności w 
Unii Europejskiej i funkcjonuje na podobnych zasadach. Za priorytety w jego 
funkcjonowaniu uznano: ochronę środowiska, zwalczanie problemów spowodowanych 
zanieczyszczeniem wód i powietrza, pomoc w zakresie utylizacji odpadów, wsparcie 
wdrażania acquis communautaire w zakresie ochrony środowiska, transport, rozwój 
infrastruktury transportowej, połączenie systemów komunikacyjnych i infrastruktur krajów 
członkowskich UE, budowa transeuropejskiej sieci transportowej.  
 
      - Program SAPARD � �Program akcesyjny na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich� (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development) to 
program pomocy finansowej i strukturalnej dla rolnictwa 10 państw Europy Środkowej 
i Wschodniej. Jego celem jest pomoc w dostosowaniu ich sektora rolnego i obszarów 
wiejskich do poziomu państw Unii Europejskiej. Priorytetowe zadania programu SAPARD 
to: finansowanie stowarzyszeń rolniczych, marketing, rozwój metod produkcji chroniących 
środowisko naturalne, tworzenie grup producenckich, rozwój infrastruktury wiejskiej (m.in. 
budowa dróg i oczyszczalni ścieków), modernizacja przetwórstwa rolno-spożywczego 
                                                                                                                                                         

programy pomocowe. Uchwała ta nie została zrealizowana. 



 11

(zwłaszcza w sektorach: mięsnym, owoców i warzyw), pomoc dla gospodarstw 
indywidualnych.  
 

Po akcesji do Unii Europejskiej Polska będzie miała możliwość ubiegania się o pomoc 
w finansowaniu programów rozwoju regionalnego w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności.  

 
Fundusze strukturalne są najważniejszym instrumentem polityki strukturalnej Unii 

Europejskiej; ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów 
członkowskich Unii Europejskiej. Fundusze strukturalne kierowane są do tych sektorów 
gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać średniemu 
poziomowi ekonomicznemu państw UE. Fundusze strukturalne pogrupowane są wokół celów 
polityki strukturalnej i działają według odrębnych zasad. Obecnie Polska w całości 
odpowiada kryteriom określonym w tzw. celu 1, gdyż wskaźnik poziomu produktu krajowego 
brutto na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 75% przeciętnej (średniej) wartości tego 
wskaźnika dla całej Unii Europejskiej.  

Z budżetu funduszy strukturalnych około 95% przeznacza się na sfinansowanie 
programów krajowych, 5% na inicjatywy wspólnotowe. Budżet funduszy strukturalnych na 
lata 2000-2006 wynosi 195 mld euro (w latach 1994-1999 wynosił 154,4 mld euro). 
 

Zadania funduszy strukturalnych 
 

1.Europejski  Fundusz Rozwoju Regionalnego - ERDF (European Regional 
Development Fund) powstał w 1975 r. Celem jego działalności jest zmniejszanie dysproporcji 
w rozwoju regionów znajdujących się w UE. Pomoc dla regionów polega na inwestycjach, 
rozwijaniu infrastruktury, wspieraniu lokalnych inicjatyw rozwojowych oraz na wspieraniu 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 
 

2.Europejski  Fundusz Socjalny - ESF (European Social Fund) powstał na mocy 
traktatów rzymskich w 1960 r., a jego zadaniem jest walka z bezrobociem. Pomoc dla 
określonych grup społecznych i regionów polega na organizowaniu szkoleń zawodowych 
oraz na wspieraniu rozwoju zatrudnienia. 
 

3.Europejski Fundusz Orientacji i  Gwarancji Rolnej - EAGGF (European 
Agriculture Guidance and Guarantee Fund) powstał w 1964 r. na mocy traktatów rzymskich. 
Jego zadaniem jest wspieranie transformacji struktury rolnictwa oraz pomoc w rozwoju 
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obszarów wiejskich. Pomoc polega na finansowym wsparciu zmian związanych 
z reformowaniem rolnictwa i leśnictwa oraz na umożliwianiu rozwoju regionów wiejskich. 
 

4.Finansowy Instrument Finansowania Rybołówstwa - FIFG  (Financial 
Instrument for Fisheries Guidance) powstał w 1993 r. w ramach reformy funduszy 
strukturalnych. Finansuje także inicjatywy UE służące restrukturyzacji rybołówstwa. Pomoc 
dla tego sektora polega przede wszystkim na bezpośredniej pomocy np. w modernizacji floty, 
rozwoju gospodarstw rybnych, promocji produktów. Służy także ochronie określonych 
obszarów morskich. 

 

Fundusz Spójności, inaczej nazywany Funduszem Kohezji lub Europejskim 

Funduszem Kohezji, jest to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, 

których produkt krajowy brutto (PKB) nie przekracza 90% średniej dla wszystkich państw 

członkowskich (dotyczy to Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Irlandii). Realizację Funduszu 

Spójności zaplanowano na lata 1993-1999. Na szczycie Unii Europejskiej w Berlinie 

postanowiono przedłużyć jego działanie do 2006 r. Nadal jego odbiorcą będą państwa, 

których PKB nie przekracza 90%. Oznacza to więc, że będą z niego korzystały kraje, które 

pomoc tę otrzymywały dotychczas. Wsparcie w ramach Funduszu Spójności będzie udzielane 

jednak z dwoma zastrzeżeniami: 

 

- w 2003 r. zostanie przeprowadzona weryfikacja, czy dane państwo nadal kwalifikuje 

się do pomocy (90% średniego PKB na jednego mieszkańca w UE); 

 

- pomoc dla krajów tzw. strefy euro będzie udzielana pod warunkiem sprostania jej 

wymogom (stabilność gospodarcza i wzrost). 

 

Fundusz Spójności nie należy do grupy funduszy strukturalnych ze względu na 

określony czas, w którym działa.  

Fundusz Spójności kładzie szczególny nacisk na współpracę regionów słabiej 

rozwiniętych z regionami, których gospodarki funkcjonują lepiej, co ma zapewnić rozwój. 

Środki z Funduszu Spójności kierowane są do państw członkowskich WE, a następnie 

przekazywane są do regionów. Oprócz wspomnianego kryterium wielkości PKB, państwa 

ubiegające się o pomoc muszą przygotować konkretny program prowadzący do spełniania 

warunków spójności. W rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności określono 
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procentowo wielkość pomocy dla poszczególnych państw. Przy ustalaniu dolnych i górnych 

limitów pomocy brano pod uwagę liczbę ludności, PKB i wielkość powierzchni kraju.  

Budżet Funduszu Spójności na lata 2000�2006 wynosi 18 mld euro (w latach  

1994-1999 było to 15,5 mld euro). Finansowane są przede wszystkim działania z zakresu 

infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. Określone programy z dziedziny 

transportu muszą być elementem transeuropejskiej sieci transportowej, a z dziedziny ochrony 

środowiska muszą sprostać wymaganiom wspólnej polityki ochrony środowiska UE. 

Zgodnie z obowiązującą w zakresie polityki strukturalnej zasadą współfinansowania 

realizacji projektów, pomoc z Funduszu Spójności na określony projekt nie może przekroczyć 

90% jego całkowitych kosztów. Pozostałe co najmniej 10% musi pochodzić od państwa, 

któremu przyznano środki pomocowe z Funduszu Spójności lub z innego niezależnego źródła 

(np. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego). 

 

          P. S. 

 

 

 



Anna Chmielewska 

 

 

WYWŁASZCZANIE I ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI 

 

Zagadnienia wstępne 

 

Stosownie do art. 64 Konstytucji RP  każdy ma prawo do własności, innych praw 

majątkowych oraz prawa dziedziczenia, które to prawa podlegają równej dla wszystkich 

ochronie prawnej. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, 

w jakim nie narusza ona istoty prawa własności. Podstawowe przesłanki wywłaszczenia 

określa Konstytucja RP w art. 21 ust. 2, który stanowi, że jest ono dopuszczalne jedynie 

wówczas, gdy jest dokonane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. 

Istota wywłaszczenia polega na przymusowym odjęciu prawa własności lub prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości, ograniczeniu tego prawa lub zniesieniu bądź 

ograniczeniu innego prawa rzeczowego na nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej, 

ze stosownym odszkodowaniem. Wywłaszczenie jest wyjątkiem od ogólnych cywilnoprawnych 

zasad przenoszenia własności nieruchomości, dlatego też korzystanie przez podmiot władzy 

publicznej z instytucji wywłaszczenia obwarowane jest wieloma ograniczeniami, które 

powinny być ściśle przestrzegane. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz 

skarbu państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Mamy więc do czynienia z 

władczą ingerencją organu państwa, działającego w formach administracyjnych.  

Również obowiązki organów administracji publicznej związane z instytucją zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości zostały szczegółowo uregulowane. Organy administracji 

publicznej powinny bezwzględnie przestrzegać tych przepisów, ponieważ podejmując 

działania niezgodne z przepisami, mogą spowodować nieodwracalne skutki, tj. m.in. 

niemożliwość odzyskania przez byłego właściciela nieruchomości.  

Od 1 stycznia 1998 r. obowiązuje ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami1 (zwana dalej ustawą). Ustawa ta, jakkolwiek reguluje wiele kwestii 

dotychczas występujących w innych ustawach, to jednak wprowadza pewne nowe 

rozwiązania. 

                                                 
1 T.j. DzU z 2000 r., nr 46, poz. 543, ze zm. 
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Nowością ustawową jest obecne określenie celów publicznych w związku 

z problematyką działu III ustawy, który reguluje kwestie związane m.in. z wywłaszczaniem 

nieruchomości, odszkodowaniem za wywłaszczone nieruchomości oraz zwrotem 

wywłaszczonych nieruchomości. Ustawodawca odstąpił od ograniczenia i eliminacji 

prywatnej własności z życia gospodarczego kraju, a ograniczenia związał tylko z ściśle 

pojętymi celami publicznymi. Jest to bardzo istotna różnica w odmiennym niż dotychczas 

ujmowaniu funkcji wywłaszczania. 

Przepisy dotyczące odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości umożliwiają 

realizację konstytucyjnego prawa do odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. 

Została przyjęta generalna zasada, że odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości musi 

odpowiadać ich wartości. Do ustalenia odszkodowania przyjmuje się wartość rynkową 

nieruchomości, jako najbardziej odpowiadającą pojęciu słusznego odszkodowania. Nowością 

uregulowań tej ustawy jest wycena nieruchomości, jej metody i technika. Wprowadzony 

został obowiązek zasięgania opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość 

nieruchomości przed wydaniem decyzji o odszkodowaniu. 

Regulacje dotyczące zwrotu wywłaszczonych nieruchomości wynikają z obowiązku 

poszanowania konstytucyjnej zasady ochrony prawa własności. W każdym wypadku gdy 

wywłaszczona nieruchomość stanie się zbędna na cel publiczny, dla którego została 

wywłaszczona, dawny właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać jej zwrotu. Pozwala to na 

konsekwentne zrealizowanie zasady dopuszczalności wywłaszczenia wyłącznie na cele 

publiczne. Ponadto ustalone zostały kryteria uznania nieruchomości za zbędne na cel 

określony w decyzji o wywłaszczeniu, dla ułatwienia trybu postępowania w tych sprawach.  

Starostom (prezydentom miast na prawach powiatu) przyznano kompetencje 

(do 31 grudnia 1998 r. mieli je wojewodowie) do orzekania w pierwszej instancji w sprawach 

wywłaszczenia nieruchomości, ustalania odszkodowań oraz zwrotów wywłaszczonych 

nieruchomości zbędnych na cel, na który zostały wywłaszczone. Prowadzenie tych spraw 

powierzono starostom, jako zadania rządowe zlecone na mocy ustawy. Prowadzenie tych 

zadań jest finansowane z budżetu państwa, w ramach corocznie planowanych dotacji dla 

powiatów.  

W drugiej połowie 2001 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła z własnej 

inicjatywy kontrolę w zakresie wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych  

nieruchomości2. Kontrolą objęto lata 1999-2000, została przeprowadzona w 50 jednostkach,  

                                                 
2  Informacja o wynikach kontroli wywłaszczania i zwrotu nieruchomości, Departament Środowiska, Rolnictwa 

i Zagospodarowania Przestrzennego, NIK, maj 2002 r. 
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w tym w 21 starostwach, 14 urzędach miast na prawach powiatu (w ramach kontroli 

w jednym urzędzie miasta na prawach powiatu przeprowadzono kontrolę w 1 jednostce 

organizacyjnej miasta, której dyrektor z upoważnienia prezydenta wydawał decyzje 

administracyjne dotyczące m.in. wywłaszczania i zwrotu nieruchomości) oraz 14 urzędach 

miast i gmin. 

Celem kontroli było zbadanie i ocena realizacji przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu), 

wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i zarządy gmin w zakresie 

wywłaszczania i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. 

Ocenie kontroli podlegały również działania związane z: 

- pozyskiwaniem nieruchomości na realizację celów publicznych w drodze umów 

cywilnoprawnych; 

- wszczynaniem i przeprowadzaniem postępowania wywłaszczeniowego dla 

nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne; 

- ustalaniem wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości; 

- prawidłowością realizacji decyzji wywłaszczeniowych przez zarządy gmin; 

- zwrotem nieruchomości zbędnych na cel określony w decyzji wywłaszczeniowej. 

 Z ustaleń kontroli wynika, że pozyskiwania gruntów pod realizację celów publicznych 

określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dokonywano 

zarówno w drodze zawierania umów cywilnoprawnych, jak i w postępowaniach 

wywłaszczeniowych. 

 

Umowy cywilnoprawne 

 

W wyniku kontroli ustalono, że około 3/4 skontrolowanych podmiotów pozyskiwało 

grunty pod realizację celów publicznych określonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego w drodze zawierania umów cywilnoprawnych, zgodnie 

z art. 114 ust. 1 i 2 ustawy. Przepis art. 114 ust. 1 i 2 stanowi, iż wszczęcie postępowania 

wywłaszczeniowego, z zastrzeżeniem ust.2 i 3, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie 

w drodze umowy własności lub innych praw rzeczowych do nieruchomości, 

przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej 

a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której 

przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia rokowań 

może być zaoferowana nieruchomość zamienna. W razie wywłaszczenia nieruchomości na 
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wniosek jednostki samorządu terytorialnego rokowania, o których mowa wyżej, 

przeprowadzają ich zarządy. 

Nieruchomości nabyte w drodze umów cywilnoprawnych przez kontrolowane 

podmioty w latach 1999-2000 o powierzchni około 200 ha zostały przeznaczone m.in. na 

drogi � 77,8% powierzchni i wysypiska odpadów � 16,4% powierzchni.  

Nieprawidłowości związane z nabywaniem gruntów w drodze umów 

cywilnoprawnych stwierdzono tylko w jednym urzędzie miasta. Polegały one na zakupie 

gruntów niezgodnie z uchwałami rady miasta, które upoważniały zarząd miasta m.in. do 

zakupu nieruchomości według wartości wynikających z szacunków rzeczoznawców 

majątkowych. Tymczasem zakupiono grunty według cen wynegocjowanych z właścicielami. 

Z tego tytułu wydano niegospodarnie z budżetu samorządu kwotę 267 376 zł.  

 

Wywłaszczanie nieruchomości  

 

W kontrolowanym okresie w jednostkach wykonujących zadania starosty z zakresu 

administracji rządowej stwierdzono przypadki wadliwego prowadzenia postępowania 

wywłaszczeniowego. Prowadzono je bowiem, mimo iż wnioski o wywłaszczenie 

nieruchomości były niekompletne, a więc nie spełniały wymogów określonych w art.116 

ustawy.  

W 4 jednostkach (3 starostwach i urzędzie miasta na prawach powiatu) nie 

przestrzegano zasady wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego po upływie 

dwumiesięcznego terminu, liczonego od dnia zakończenia rokowań o zawarcie umowy 

w sprawie nabycia praw do nieruchomości, czym naruszono art.115 ust. 2 ustawy. 

Nie zawsze składano w sądzie wniosek o ujawnienie w księdze wieczystej 

postępowania wywłaszczeniowego, co stanowiło naruszenie art.117 ust. 1 ustawy, a także nie 

zawsze przeprowadzana była rozprawa administracyjna, co było niezgodne z art. 118 ust. 1 

ustawy, a więc stanowiło przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 156  

§ 1 pkt 2 k.p.a. Nieprawidłowości te wystąpiły w dwóch jednostkach. 

Ustalono również, że w 1999 r. wywłaszczano nieruchomości, pomimo nie- 

stwierdzonych praw do spadku osób wywłaszczanych. Starostowie, mimo że osoby 

wywłaszczane nie miały tytułów prawnych do nieruchomości, nie skorzystali z przepisów 

art. 30 § 5 i art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., które stanowią, że: 
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- w sprawach dotyczących spadków nieobjętych jako strony działają osoby sprawujące 

zarząd majątkiem masy spadkowej, a w razie ich braku � kurator wyznaczony przez sąd 

na wniosek organu administracji publicznej (art. 30 § 5 k.p.a.); 

- gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, to organ administracji publicznej zawiesza 

postępowanie (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.).  

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w myśl art. 935 § 3 k.c. oraz art.676 k.p.c. w razie 

braku spadkobierców spadek nabywa skarb państwa, a wówczas nie może być dokonane 

wywłaszczenie, o czym stanowi art. 113 ust. 2 ustawy. W myśl art. 113 ust. 2 ustawy, 

nieruchomość stanowiąca własność skarbu państwa nie może być wywłaszczona. 

Nieprawidłowości powyższe wystąpiły w Zamościu � 4 przypadki oraz w Sokołowie 

Podlaskim � 13 przypadków.  

Z ustaleń kontroli wynika, iż zostały wydane 3 decyzje wywłaszczeniowe na rzecz 

skarbu państwa na cel niespełniający kryterium celu publicznego zgodnie z art. 6 i 112 

ustawy. I tak: 

Prezydent Białegostoku wszczął 4 postępowania wywłaszczeniowe w stosunku do 4 

działek pod budowę zespołu obiektów sportowych � Centrum Sportu i Rekreacji Osiedla 

Piasta. Wydano 3 decyzje wywłaszczeniowe, z których 2 zostały uchylone przez 

samorządowe kolegium odwoławcze, ponieważ budowa obiektów sportowych nie była celem 

publicznym w rozumieniu ustawy. Jedna decyzja, ponieważ strona nie wniosła odwołania, 

uprawomocniła się i funkcjonuje w obrocie prawnym. Natomiast postępowanie w czwartej 

sprawie prezydent miasta umorzył w związku z orzeczeniem, iż budowle sportowe nie są 

celem publicznym.  

Wyniki kontroli wykazały nieprawidłowości w ustalaniu wysokości odszkodowań za  

wywłaszczone nieruchomości oraz ich wypłat. Odszkodowanie ustala starosta, wykonujący 

zadania z zakresu administracji rządowej, w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości (art. 129 

ust. 1 ustawy). Do czasu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, tzn. do 15 

lutego 2000 r., o odszkodowaniu można było orzekać w samej decyzji o wywłaszczeniu lub 

w samoistnej decyzji o odszkodowaniu. Od 15 lutego 2000 r. ustalenie odszkodowania jest 

elementem decyzji wywłaszczeniowej. Do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone 

nieruchomości jest zobowiązany starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji 

rządowej, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz skarbu państwa, albo zarząd jednostki 

samorządu terytorialnego, jeżeli wywłaszczenie następuje na rzecz tej jednostki (art. 132 

ust. 5 ustawy).  
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Pomimo że starostowie, jak i prezydenci miast na prawach powiatu, ustalając 

wysokość odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości przestrzegali zasady wynikającej 

z art. 130 ust. 2 ustawy, iż ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii 

rzeczoznawcy majątkowego, to w 1/3 jednostek, w których wydano decyzje o wywłaszczeniu, 

naruszono art. 130 ust. 1 ustawy, ponieważ wysokość odszkodowania nie była ustalana 

według stanu i wartości wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji 

wywłaszczeniowej. Ustalając wysokość odszkodowania należy brać pod uwagę rodzaj prawa 

przysługującego do nieruchomości oraz jego obciążenia, a także stan faktyczny, w jakim 

znajduje się wywłaszczana nieruchomość (np. jej położenie, sposób zagospodarowania).  

W toku postępowania w sprawach o wywłaszczenie ujawniono przypadki 

nieuzyskiwania oceny aktualności wycen nieruchomości na dzień wydania decyzji. Wysokość 

odszkodowania ustalana była na podstawie opinii rzeczoznawców majątkowych 

opracowanych w okresie od 3 do 21 miesięcy przed wydaniem decyzji o wywłaszczeniu. 

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł 25 lutego 2000 r. (wyrok I S.A. 428/99),  

że �zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wartość wywłaszczonej 

nieruchomości ustalana jest w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu, to jeśli od ustalenia 

wartości przyjętej przez organ minęło prawie 2 miesiące, organ stosownie do powołanego 

przepisu powinien uzyskać opinię rzeczoznawcy majątkowego co do ewentualnej zmiany tej 

wartości. Niedopełniając tego obowiązku naruszył art. 130.�  

W toku kontroli ustalono, że w wypłacie odszkodowań występowały opóźnienia, 

tj. nie przestrzegano 14-dniowego terminu wyznaczonego w art. 132 ust. 1 ustawy oraz nie 

waloryzowano kwoty odszkodowania na dzień zapłaty, czym naruszano art. 132 ust. 3 

ustawy.  

 

Zwroty wywłaszczonych nieruchomości 

 

Podstawową zasadą prawa wywłaszczeniowego jest zakaz użycia nieruchomości na 

cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu z uwzględnieniem art. 137 ustawy, chyba 

że poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złożą wniosku o zwrot (art. 136 ust. 1 

ustawy). Osoby uprawnione składają wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości do 

starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu). 

W razie powzięcia zamiaru użycia wywłaszczonej nieruchomości na inny cel niż 

określony w decyzji o wywłaszczeniu właściwy organ, tj. starosta lub zarząd właściwej 

jednostki samorządu terytorialnego, zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego 



 7

spadkobiercę o tym zamiarze, informując równocześnie o możliwości zwrotu wywłaszczonej 

nieruchomości (art. 136 ust. 2 ustawy).  

Podstawową przyczyną odmowy zwrotu nieruchomości było wykorzystanie ich na cel 

zgodny z decyzją wywłaszczeniową. W pojedynczych sytuacjach odmowę zwrotu 

w decyzjach prezydentów miast i starostów uzasadniano: 

- ustaleniem w trakcie postępowania, że nieruchomości zostały przejęte na podstawie 

umów cywilnoprawnych; 

- sprzedażą lub ustanowieniem na nieruchomości prawa wieczystego użytkowania, 

zgodnie z art. 229 ustawy; 

- uchybieniem terminu złożenia wniosku o zwrot � 3 miesiące od dnia otrzymania 

zawiadomienia o możliwości zwrotu, zgodnie z art. 136 ust. 5 ustawy.  

Ustalenia kontroli wykazały jednak, że postępowania o zwrot wywłaszczonych 

nieruchomości, w wyniku których wydawano decyzje odmawiające zwrotu, prowadzone były 

niewłaściwie. Organy drugiej instancji w wyniku postępowania odwoławczego wydały 49 

decyzji uchylających w całości decyzje o odmowie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - 

na 158 decyzji, od których się odwołano - co stanowiło 1/3 złożonych odwołań. Przyczynami 

uchylenia decyzji były wady postępowania polegające m.in. na tym, że brakowało 

udokumentowania zagospodarowania nieruchomości zgodnie z celem wywłaszczenia, stan 

faktyczny sprawy nie opierał się na wszechstronnej ocenie materiału dowodowego, czym 

naruszono art. 7 i 77 k.p.a. 

Ponadto wystąpiły 2 przypadki niepowiadomienia byłych właścicieli lub ich 

spadkobierców o zamiarze użycia nieruchomości wywłaszczonej na rzecz gminy, na inny cel 

niż określony w decyzji wywłaszczeniowej, czym naruszono dyspozycję art. 136 ust. 2 

ustawy. W 3 przypadkach dokonano rozporządzenia nieruchomościami na rzecz osób trzecich 

przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego, po wpłynięciu wniosku o zwrot 

wywłaszczonej nieruchomości. 

Na przykład Zarząd Miasta Poznania zawarł 10 sierpnia 2000 r. umowę zamiany, 

w wyniku której przekazano prawo własności nieruchomości położonych w Poznaniu 

o powierzchni 107 634 m2 spółce z o.o., pomimo że nie zakończono postępowania o ich zwrot 

� wnioski zostały złożone do Prezydenta Miasta Poznania  4 sierpnia 2000 r. 

Natomiast w 3 przypadkach, zamiast zastosowania procedur dotyczących zwrotu 

nieruchomości, zostały zastosowane przepisy regulujące kwestie sprzedaży nieruchomości. 

Tym samym pominięto procedury związane ze zwrotem nieruchomości w przypadku jej 

zbędności na cel określony w decyzji wywłaszczeniowej. Organem wyłącznie właściwym 
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przy orzekaniu o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej i kwestiach z tym związanych jest 

starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (art. 142 ustawy). 

Nieprawidłowości wykazano również w ustalaniu wysokości odszkodowania 

podlegającego zwrotowi, bowiem ustalano jego wysokość, ale nie określano aktualnej 

wartości nieruchomości na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego, czym naruszono 

art. 7 i art. 140 ust. 4 oraz art. 217 ust. 2 ustawy.  

W latach 1999-2000 koszty postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości 

obciążające skarb państwa wyniosły 278 527 zł, a obciążające gminy � 782 922 zł. 

W 1/10 jednostek wydawano decyzje o zwrocie bez jednoczesnego wydania 

postanowień  o  wysokości  kosztów  postępowania, co było naruszeniem art. 264 § 1 k.p.a. 

W sprawie kosztów postępowania organ administracji orzeka odrębnie, nie łącząc tego z 

załatwieniem sprawy w drodze wydania decyzji. Postanowienie wydane w sprawie kosztów 

ma samodzielny byt, bo dotyczy kwestii incydentalnej, niezwiązanej z istotą sprawy, lecz 

z czynnościami postępowania. Trafnie też stwierdza się, że postanowienie to nie ma wpływu 

na wykonanie decyzji administracyjnej.3 

 

Opieszałość działań w postępowaniach o wywłaszczenia  

i zwrot wywłaszczonych nieruchomości 

 

W sprawach przekazanych przez byłych wojewodów, jak i złożonych bezpośrednio do 

starostów i prezydentów miast na prawach powiatu, część postępowań prowadzona była 

z naruszeniem przepisów art. 35 i 36 k.p.a. Stwierdzono nieuzasadnione przetrzymywanie 

spraw dotyczących wywłaszczania i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości bez nadawania 

im biegu lub przewlekłość postępowania, a także nie powiadamiano stron o przyczynach 

zwłoki oraz nie wskazywano nowych terminów załatwiania spraw. 

 W myśl art. 9 ustawy, w razie wniesienia do sądu administracyjnego skargi na decyzję 

wydaną w sprawach dotyczących m.in. wywłaszczania nieruchomości, odszkodowania za 

wywłaszczone nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - organ administracji 

publicznej, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, z uwzględnieniem 

art. 122 i 126. Tymczasem przeprowadzone kontrole wykazały, że w 2 przypadkach organ 

administracji publicznej � wojewoda � postanowieniami wstrzymał wykonanie decyzji 

                                                 
3  B.Adamiak, J.Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 3, Wydawnictwo 

C.H. Beck, Duży Komentarz Becka, Warszawa 2000, s. 795. 
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wywłaszczeniowej, na które zostały wniesione skargi do NSA, dopiero po upływie od 1 do 3 

miesięcy od dnia złożenia skargi do sądu administracyjnego. 

Na przykład Wojewoda Dolnośląski decyzją z 22 stycznia 2001 r. utrzymał w mocy 

zaskarżoną przez właścicieli wywłaszczonej nieruchomości decyzję z dnia 17 listopada 

2000 r. Starosty Jeleniogórskiego, orzekającą o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz 

Skarbu Państwa pod budowę zbiornika wody pitnej. Wojewoda 28 maja 2001 r. wstrzymał 

postanowieniem wykonanie decyzji z 22 stycznia 2001 r. w związku z otrzymaniem 16 maja 

2001 r. zawiadomienia NSA - Ośrodek zamiejscowy we Wrocławiu, że 23 lutego 2001 r. 

strona złożyła skargę na decyzję Wojewody. Starosta Jeleniogórski wystąpił 10 lutego 2001 r. 

do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z wnioskiem 

o dokonanie w księdze wieczystej wpisu prawa własności wywłaszczonej nieruchomości na 

rzecz Skarbu Państwa. Wpis w księdze wieczystej sporządzony został z datą  3 kwietnia 

2001 r.  

Zdaniem NIK, organy administracji publicznej obowiązane są dołożyć wszelkich 

starań w celu pozyskania informacji o zaskarżeniu decyzji do NSA, dla uniknięcia 

nieodwracalnych skutków prawnych powstałych w wyniku realizacji decyzji ostatecznej4 

w okresie od jej wydania i doręczenia stronom do dnia jej zaskarżenia do sądu 

administracyjnego i powiadomienia przez NSA organu, który wydał zaskarżoną decyzję. 

Wobec stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości, polegających przede 

wszystkim na naruszeniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami rysuje się 

potrzeba podjęcia działań usprawniających procesy wywłaszczeń, a przede wszystkim zwrotu 

wywłaszczonych nieruchomości. Do starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu 

i zarządów gmin zostały skierowane stosowne wnioski. NIK wystosowała także wniosek 

systemowy do wojewodów, dotyczący rozważenia przeprowadzenia kontroli wykonywania 

przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu zadań z zakresu administracji 

rządowej, dotyczących wywłaszczania nieruchomości i ich zwrotów oraz gospodarowania 

zasobem nieruchomości skarbu państwa. 

 

mgr Anna Chmielewska 
Departament Środowiska, Rolnictwa 

 i Zagospodarowania Przestrzennego w NIK 

                                                 
4 Decyzja ostateczna to decyzja, od której nie przysługuje odwołanie w administracyjnym toku instancji, 

natomiast może być zaskarżona do sądu administracyjnego z powodu jej niezgodności z prawem. 



Stanisław Markowski 

 

LOKALIZACJA   DUŻYCH   OBIEKTÓW   HANDLOWYCH 

 

Problemy rozwoju i lokalizacji dużych obiektów handlowych, do których zalicza się t 

tzw. super- i hipermarkety, są od dłuższego czasu przedmiotem ożywionej dyskusji. Obok 

głosów popierających ich powstawanie, gdyż ceny w nich są relatywnie niskie, co jest 

korzystne dla klientów, liczne są opinie, że ich funkcjonowanie niszczy mniejsze obiekty 

handlowe, pozbawiając tysiące ludzi źródeł utrzymania, a zezwolenia na ich lokalizację 

wydawane są pod wpływem najrozmaitszych nacisków i działań korupcyjnych. 

Krytycy hiper- i supermarketów zwracają zwłaszcza uwagę na to, że ich rozwój niesie 

ze sobą także zjawiska negatywne, polegające głównie na: 

- naruszaniu zasad uczciwej konkurencji przez sprzedaż towarów bez marży 

handlowej, a w skrajnych wypadkach poniżej ceny nabycia; 

- wymuszaniu na producentach dostarczających towar długich okresów płatności 

(przeciętnie 45 dni, a często do 90 dni od daty dostawy), co powoduje, że słabsi ekonomicznie 

producenci niejako kredytują swoich zagranicznych partnerów; 

- nakłanianiu polskich producentów do wysokich opustów � przeciętnie 10�12%; 

- pobieraniu od producentów i dostawców opłat promocyjnych za wprowadzanie 

nowych produktów itp.; 

- nieprzestrzeganiu przepisów prawa pracy; 

- niepłaceniu podatków dochodowych od osób prawnych. 

W latach 1997-2000 nastąpił dynamiczny rozwój sieci dużych obiektów handlowych. 

Liczba takich sklepów, o powierzchni powyżej 2500 m2, wzrosła ze 107 w 1997 r. do 237 

w 2000 r., tj. o 121%. Ponad 60% hipermarketów należało do zagranicznych sieci 

handlowych, a średnia powierzchnia takiego sklepu wynosiła 6600 m2. Według szacunku 

Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, firmy zagraniczne realizują około 19% wielkości 

sprzedaży w całym handlu detalicznym. Wartość inwestycji zagranicznych w handlu w latach 

1991�2000 wyniosła 3963 mln USD, co stanowiło 9% nakładów inwestorów zagranicznych 

w Polsce.  

Wymienione czynniki spowodowały konieczność dokładniejszego zbadania 

zagadnienia, w tym zwłaszcza ustalenia, jak często występowały sygnalizowane 

nieprawidłowości, będące przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Dlatego też 
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w 2001 r. siedem delegatur Najwyższej Izby Kontroli (w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, 

Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie) zbadało sprawy związane z lokalizacją dużych 

obiektów handlowych w okresie od stycznia 1998 r. do marca 2001 r. Zbiorczą informację 

o wynikach kontroli opracowała Delegatura NIK w Białymstoku1. Celem kontroli była 

w szczególności ocena: 

- wykonywania zadań i realizacji kompetencji organów samorządu terytorialnego 

w zakresie polityki rozwoju sieci handlowej i ochrony konsumentów, a także wydawania 

decyzji administracyjnych związanych z lokalizacją dużych  obiektów handlowych; 

- wywiązywania się przez właścicieli dużych obiektów handlowych z zobowiązań 

podatkowych oraz innych zobowiązań podjętych wobec gmin, a także przestrzegania 

przepisów dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów oraz przepisów sanitarnych.  

Podsumowując wyniki kontroli, Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła 

działalność organów samorządu terytorialnego dotyczącą lokalizacji dużych obiektów 

handlowych. Istotne nieprawidłowości stwierdzono w 15 (spośród 17 objętych kontrolą) 

jednostkach samorządu terytorialnego. Pozytywnym wyjątkiem były tylko urzędy miejskie 

w Gdyni i Kielcach. Z naruszeniem prawa wydano 36 spośród 68 skontrolowanych decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (51%), w tym 12 decyzji było 

sprzecznych z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego. Przy wydawaniu tych 

decyzji naruszono także przepisy art. 40 ust. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, 

dotyczące obowiązku uzyskiwania wymaganych uzgodnień (9 przypadków) oraz 

postanowienia art. art. 9, 10, 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie 

ochrony uprawnień uczestników postępowania (w 14 sprawach).  

Spośród 54 skontrolowanych pozwoleń na budowę hipermarketów 14 zostało 

wydanych również z naruszeniem prawa. Wydano 10 pozwoleń mimo braku zgodności 

zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Miało to zwłaszcza miejsce w miastach i gminach, w których obowiązki 

organów administracji architektoniczno-budowlanej wykonywali prezydenci miast i wójtowie 

gmin.  

Nieprawidłowości polegające głównie na niewyegzekwowaniu postanowień decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenów oraz braku wymaganych uzgodnień 

(naruszenie art. 59 ust. 1 i art. 56 ustawy - Prawo budowlane) stwierdzono w 7 spośród 36 

skontrolowanych pozwoleń na użytkowanie dużych obiektów handlowych.  
                                                           
1  Informacja o wynikach kontroli lokalizacji dużych obiektów handlowych (super- i hipermarketów), Białystok, 

kwiecień 2002 r. 
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Tak częste naruszanie przepisów prawa materialnego i procedury administracyjnej 

przy wydawaniu decyzji reglamentujących lokalizację i realizację dużych obiektów 

handlowych oraz towarzyszące tym działaniom okoliczności (wydawanie decyzji na 

podstawie wniosków podmiotów pośredniczących w nabywaniu gruntów pod hipermarkety, 

nadzwyczaj szybkie załatwianie spraw) wskazują na możliwość występowania korupcji.  

Decyzje o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenów  wydawano głównie 

opierając się na ustaleniach niedostosowanych do obecnych realiów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, opracowanych jeszcze przed wejściem w życie ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym, tj. przed 1 stycznia 1995 r. Plany te, ze względu na 

ogólnikowość zawartych w nich ustaleń, nie stanowiły skutecznego narzędzia kształtowania 

przestrzeni miejskiej w sposób umożliwiający prowadzenie racjonalnej polityki lokalizacji 

dużych obiektów handlowych. W konsekwencji przy ustalaniu lokalizacji nie brano pod 

uwagę wpływu hipermarketów na lokalny rynek pracy, infrastrukturę komunikacyjną, 

a zwłaszcza na funkcjonowanie sieci handlowej. W 6 spośród 15 skontrolowanych miast 

i gmin zagadnienia dotyczące rozwoju sieci dużych obiektów handlowych nie były w ogóle 

brane pod uwagę przy opracowywaniu programów rozwoju. Tylko w 4 miastach określono � 

w formie uchwał rad miejskich � zasady lokalizacji dużych obiektów handlowych. Przy 

często hasłowym eksponowaniu celów dotyczących rozwoju drobnego rzemiosła i handlu, 

wyraźnym niedociągnięciem jest pomijanie zagadnień związanych z ekspansją sieci 

hipermarketów w strategiach i programach rozwoju miast i gmin.  

Wyniki kontroli nie pozwalają jeszcze na pełną ocenę stosowania nowych zasad 

lokalizacji hipermarketow, wprowadzonych od 15 marca 2001 r. w wyniku nowelizacji 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Zmieniona ustawa umożliwia lokalizację dużych 

obiektów jedynie w miejscach wyraźnie na ten cel przeznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Tak określona lokalizacja musi być poprzedzona analizą 

skutków budowy tych obiektów dla rynku pracy, komunikacji, istniejącej sieci handlowej 

oraz zaspokajania potrzeb i interesów konsumentów. Należy podkreślić, że w czasie 

pomiędzy uchwaleniem ustawy a jej wejściem w życie � co nastąpiło dopiero po rozpatrzeniu 

przez Trybunał Konstytucyjny wniosku prezydenta RP o zbadanie zgodności tej ustawy 

z Konstytucją � załatwiono niemal wszystkie wnioski inwestorów o lokalizację 

hipermarketów. 

Kolejnym niedociągnięciem było to, że organy gmin oraz miast na prawach powiatu 

praktycznie nie wykorzystywały możliwości pobierania opłat z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości w wypadku jej zbycia pod budowę hipermarketów (tzw. renty planistycznej) 
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głównie z tego powodu, że hipermarkety lokowano na obszarach, gdzie obowiązywały 

ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przed 

1 stycznia 1995 r. Nawet w tych miastach, w których uchwały rad miejskich wprowadziły 

obowiązek naliczania  opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wbrew postanowieniom 

art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, nie naliczano bądź nie egzekwowano 

takich opłat (Wrocław - 9 570 tys. zł, Łódź � 13 897 tys. zł). 

Organy gmin, wydając decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów 

oraz zawierając umowy z inwestorami dużych obiektów handlowych, nie w każdej sytuacji 

zadbały o należyte zapewnienie interesów wspólnot samorządowych przy ustalaniu 

dojazdów do hipermarketów. Niektóre gminy albo nie wyegzekwowały od inwestorów 

dużych obiektów handlowych ich zobowiązań w zakresie modernizacji dróg, albo ponosiły 

większe, niż wynikało to z poczynionych uzgodnień, koszty realizacji infrastruktury 

komunikacyjnej. Na przykład, Urząd Miejski we Wrocławiu nie zadbał o zapewnienie 

bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych w rejonie hipermarketów Carrefour przy ul. 

Hallera i Leclerc przy ul. Zakładowej. Przy lokalizacji hipermarketów nie uwzględniono 

bowiem wniosków Komendy Miejskiej Policji w sprawie budowy bezkolizyjnych wjazdów 

i wyjazdów, co przyczyniło się do wzrostu liczby wypadków i kolizji drogowych z 4 w 1998 

r. do 96 w 2000 r. w rejonie hipermarketu przy ul. Hallera.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, brakuje uregulowań prawnych pozwalających 

na rzetelne ustalenie zasad partycypacji inwestorów, w tym zwłaszcza hipermarketów, 

w kosztach budowy i modernizacji dróg. Z art. 15 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych wynika wprawdzie, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą są 

obowiązane do udziału w kosztach budowy, modernizacji oraz utrzymaniu dróg, jeżeli 

użytkowanie tych dróg jest związane bezpośrednio z potrzebami tych podmiotów. Udział 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w kosztach utrzymania dróg następuje 

w wypadku gdy obciążenie ruchem drogowym, wywołanym działalnością tego podmiotu, 

przekracza 20% ogólnego obciążenia drogi. Nie ma jednak aktualnych przepisów 

wykonawczych, umożliwiających wyegzekwowanie takiego udziału. 

Brak aktywnej polityki gmin i miast w zakresie przygotowywania terenów pod 

budowę hipermarketów sprzyjał temu, że podmioty zajmujące się pozyskiwaniem terenów 

pod te obiekty wykupywały od osób fizycznych grunty po stosunkowo niskich cenach. 

Natomiast po uzyskaniu zmiany przeznaczenia terenu lub po uzyskaniu decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu sprzedawały owe grunty po cenach wielokrotnie  

wyższych podmiotom prowadzącym zagraniczne sieci handlowe. Miało to miejsce m.in. 
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w gminie Kobierzyce (woj. dolnośląskie), w Piotrkowie Trybunalskim, w Białymstoku, 

a zwłaszcza w Łodzi, gdzie pośrednik sprzedając grunty położone przy ul. Proletariackiej 

uzyskał cenę 49 razy przewyższającą kwotę,  za którą ją nabył.  

W gminie Kobierzyce Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro-Wrocław, 

działające na zlecenie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, sprzedało osobom 

fizycznym grunty rolne w Bielanach Wrocławskich o powierzchni 20,6 ha za 20,9 mln zł. 

Sprzedaży tych gruntów dokonano po podjęciu przez Radę Gminy w Kobierzycach 

(na wniosek nabywców gruntów) uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, aby zmienić przeznaczenie gruntów rolnych na cele 

aktywizacji gospodarczej. Po zmianie przeznaczenia tych terenów osoby fizyczne sprzedały je 

spółce Erabud za 41,6 mln zł, zaś spółka Erabud � firmie Auchan Polska za 53,4 mln zł, czyli 

za kwotę o 32,5 mln zł większą niż uzyskała Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.  

Okazało się też, że kierownik Urzędu Rejonowego w Łodzi przekazał prawo 

wieczystego użytkowania gruntów skarbu państwa pod budowę hipermarketu Carrefour bez 

przeprowadzenia wymaganego przetargu, i to na trzy dni przed likwidacją urzędu.  

Za rażącą niegospodarność należy uznać fakt, że za wniesioną w formie aportu 

do spółki Genesis-Hotels nieruchomość wartą 30,7 mln zł miasto Łódź odzyskało zaledwie 

10,9 mln zł. Wynikało to z tego, że spółka nie zrealizowała zamierzonego celu, jakim miała 

być budowa centrum hotelowo-handlowego. W konsekwencji likwidator sprzedał 

nieruchomości należące do spółki, z czego gmina odzyskała trzykrotnie mniej niż wynosiła 

rzeczywista wartość nieruchomości wniesionej przez gminę do spółki w formie aportu. 

Podmioty prowadzące zagraniczne sieci handlowe, pomimo osiągania względnie 

wysokiej marży handlowej, wykazują � poza nielicznymi wyjątkami � straty na działalności 

gospodarczej i z tego powodu nie płacą podatku dochodowego od osób prawnych. Ze 

wstępnych ustaleń kontroli skarbowych wynika, że straty te są spowodowane przede 

wszystkim wysokimi odpisami amortyzacyjnymi oraz wysokimi kosztami operacji 

finansowych, np. z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek i kosztów wykupu 

obligacji własnych. Znaczący wpływ na wysokość wykazywanych w kontrolowanych 

podmiotach strat miało także bezpodstawne, dokonywane z naruszeniem przepisów ustawy 

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zawyżenie kosztów 

uzyskania przychodów o co najmniej 77,5 mln zł. Stanowiło to około 14% wysokości 

deklarowanych strat. We wszystkich skontrolowanych jednostkach kontrole skarbowe 

wykazały istotne nieprawidłowości w ustalaniu podstaw opodatkowania i uiszczania podatku 
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od towarów i usług. Łączna kwota uszczupleń z tego powodu w 6 badanych jednostkach 

wyniosła 8,4 mln zł.  

Trzeba jeszcze raz przypomnieć, że sprawy związane z rozwojem i funkcjonowaniem 

dużych obiektów handlowych mają określoną wagę w życiu gospodarczym kraju i są drażliwe 

społecznie. Dlatego też wymiana poglądów na ten temat ma często nadmierne zabarwienie 

emocjonalne, ze szkodą dla racjonalnego rozumowania. Pełna i obiektywna ocena dodatnich 

i negatywnych stron pojawienia się w Polsce super- i hipermarketów nie jest jednak łatwa, 

gdyż brakuje nie tylko poważnych analiz wspomnianego zjawiska, lecz wciąż jest mało 

materiałów ułatwiających tego rodzaju analizy.  

Warto tu więc zwrócić uwagę na dane, które przygotował branżowy miesięcznik  

�Handel� wraz z badającym rynek CAL Company Asistance (podała je �Gazeta Wyborcza� z  

20 czerwca 2002 r.). Wynika z nich, że 50 największych firm handlowych w Polsce uzyskało 

w 2001 r. 46,9 mld zł przychodów netto. Były to z reguły giganty handlujące artykułami 

szybko zbywalnymi, takimi jak żywność, kosmetyki, chemia, artykuły do domu i ogrodu, itp. 

Największy zysk wypracowało niemieckie Metro (9895 mln zł), właściciel m.in. 

hipermarketów Real i Praktiker. Następne miejsce, z sumą 4381 mln zł, zajmuje portugalski 

Jeronimo Martins (Biedronka); trzecie - francuski Carrefour � 3000 mln zł; czwarte - 

francuski Geant � 2940 mln zł; piąte - francuski Auchan (m.in. Billa) - 2892 mln zł; szóste 

niemiecki Rewe (Selgros, Minimal) � 2092 mln zł; siódme - holenderski Ahold (Albert) � 

2030 mln zł; ósme - brytyjski Tesco � 2010 mln zł; dziewiąte - niemiecki Hit � 1950 mln zł; 

dziesiąte � niemiecki Tengelmann (Plus Discount i Obi ) � 1800 mln zł.  

Dane te wskazują, że pierwsza  dziesiątka firm nie zmieniła się w porównaniu 

z 2000 r. i że nadal znajdują się w niej firmy należące do zagranicznych koncernów 

handlowych. W czołówce są nadal Francuzi: Carrefour wyprzedził tym razem Geanta, 

Auchan skoczył z dziewiątej pozycji na piątą; o dwa miejsca w górę powędrował brytyjski 

Tesco, o jedno holenderski Ahold. Zyskały firmy, które w zeszłym roku otwierały nowe 

sklepy lub przejęły inne sieci, np. Auchan otworzył 7 hipermarketów i kupił od Rewe sieć 

supermarketów Billa.  

Wciąż zwiększa się udział pierwszej dziesiątki w łącznych przychodach pięćdziesiątki. 

Oznacza to stopniową koncentrację rynku i zwiększenie dystansu zagranicznych firm do 

polskich, zajmujących miejsca głównie w drugiej połowie listy. W pierwszej pięćdziesiątce 

znalazło się tylko 14 hurtowni z polskim kapitałem, a ich łączny przychód to 5 mld zł. 

Najwyżej notowaną polską firmą � 14 miejsce � jest hurtownia DLS (789 mln zł przychodu 
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netto ze sprzedaży). Największym detalistą z polskim kapitałem jest prowadzący 

supermarkety Polomarket (18 miejsce i 541 mln zł i PSS Społem (24 miejsce z 286 mln zł) 

Osiem polskich spółdzielczych sieci obecnych w pierwszej pięćdziesiątce uzyskało 

w sumie przychód 1,1 mld zł, co umożliwiłoby im zajęcie 13 miejsca. Nic jednak nie 

wskazuje na to, aby zamierzały połączyć swoje siły � stwierdza miesięcznik �Handel�. 

Kontrola przeprowadzona przez delegatury Najwyższej Izby Kontroli dostarcza 

interesujących materiałów do oceny wielkich obiektów handlowych. Nastawiona głównie na 

sprawy związane z lokalizacją tych obiektów, nie mogła oczywiście dać odpowiedzi na 

wszystkie pytania związane z super- i hipermarketami. Ponadto kontrola � z natury rzeczy � 

nastawiona była na ustalanie niedociągnięć, co może sprawiać wrażenie, że wielkie obiekty 

handlowe zostały przedstawione w zbyt jednostronny sposób. Można też dodać, że nie 

wszystkie negatywne zjawiska, np. nadużycia popełniane przy obrocie ziemią są wyłącznie 

związane z super- i hipermarketami, lecz występują także przy przekwalifikowywaniu 

gruntów na inne cele. 

Reasumując trzeba stwierdzić, że powstawanie wielkich  obiektów handlowych miało 

miejsce we wszystkich rozwiniętych krajach świata i drogą tą podąża też Polska. Mało 

prawdopodobne jest, by proces ten mógł być całkowicie zahamowany. Jednak niezbędna jest 

ściślejsza kontrola przestrzegania przepisów i zasad regulujących ich powstawanie 

i funkcjonowanie.  

W związku z tym Najwyższa Izba Kontroli wysunęła następujące wnioski: 

- do ministra finansów o: zintensyfikowanie kontroli podatkowych w podmiotach 

prowadzących duże obiekty handlowe;  

- do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o prowadzenie kontroli 

przestrzegania przez hipermarkety zasad uczciwej konkurencji; 

do wojewodów � o zintensyfikowanie kontroli organów administracji architektoniczno-

budowlanej w zakresie wydawania pozwoleń na budowę i pozwoleń na użytkowanie dużych 

obiektów handlowych; 

- do starostów i prezydentów miast - o sprawdzanie zgodności zamierzenia 

inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy 

wydawaniu pozwoleń na budowę hipermarketów; 

- do organów gmin i miast - o uwzględnianie wpływu lokalizacji hipermarketów na 

lokalny rynek pracy, infrastrukturę komunikacyjną i funkcjonowanie sieci handlowej 

w programach rozwoju; o prowadzenie aktywnej polityki w zakresie gospodarowania 

gruntami przeznaczonymi pod duże obiekty handlowe, np. przez lokalizację hipermarketów 
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na gruntach stanowiących własność gminy; o naliczanie i sprawne egzekwowanie opłat 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania 

przestrzennego pod budowę wielkich obiektów handlowych. 

Realizacja tych postulatów będzie również korzystna dla firm prowadzących wielkie 

obiekty handlowe. Pozwoli to bowiem na racjonalniejsze zintegrowanie super- 

i hipermarketów z życiem gospodarczym poszczególnych terenów, na złagodzenie napięć 

społecznych, a w konsekwencji � na zmniejszenie licznej obecnie rzeszy przeciwników tego 

typu obiektów. 

 

 

mgr Stanisław Markowski 
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RESTRUKTURYZACJA PUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA - 

NIESPEŁNIONE NADZIEJE 

 

 

Przełom 1998 i 1999 r. oznaczał dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

prawdziwą rewolucję. Nie tylko stały się samodzielnymi finansowo podmiotami, w których 

nowo utworzone kasy chorych rozpoczęły kontraktowanie usług zdrowotnych, ale również 

zyskały nowe organy założycielskie w postaci jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd 

dopiero zapoznawał się  na czym powinny polegać jego obowiązki i uprawnienia w stosunku 

do podległych zakładów i nie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi, aby 

pokryć koszty niezbędnej restrukturyzacji. 

Jednocześnie liczba placówek, a także łóżek szpitalnych, nie była dostosowana do 

faktycznego popytu na usługi zdrowotne. Nigdy przecież o strukturze rozmieszczenia 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej w naszym kraju nie decydowały w pełni racjonalne 

przesłanki. Rozstrzygające były czynniki strategiczne, polityczne lub ambicjonalne, a nie 

faktyczne potrzeby zdrowotne danej społeczności. Minister zdrowia nigdy nie zdefiniował 

kryteriów wyznaczających rozmieszczenie szpitali publicznych, które powinny były się 

znaleźć w planie rozmieszczenia tych szpitali, przygotowanym przez ministra. Kompetencja 

do ustalenia takiego planu istniała już w ustawie z 28 października 1948 r. o zakładach 

społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia, znalazła się również 

w ustawie z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Nigdy jednak nie została 

zrealizowana1.  

Tworząc podstawy reformy systemu ochrony zdrowia założono, iż mechanizmy 

rynkowe spowodują takie przekształcenie struktury publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

że będą rozwijały się najlepsze placówki, a mieszkańcy uzyskają zaspokojenie potrzeb 

zdrowotnych na możliwie wysokim poziomie. Wsparcie tego procesu miało zapewnić 

Ministerstwo Zdrowia, umiejętnie sterując procesem restrukturyzacji publicznej służby 

zdrowia i wspierając publicznymi środkami pożądane przekształcenia. Te przesłanki 

                                                 
1 Por. art. 15 ustawy z 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce 

w służbie zdrowia (DzU nr 55, poz. 434, ze zm.) oraz art. 37 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki 
zdrowotnej (DzU nr 91, poz. 408, ze zm.). 
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stanowiły podstawę opracowania rządowego �Programu działań wspierających dla 

pracowników zakładów opieki zdrowotnej�, którego kontynuacją był �Program 

restrukturyzacji w ochronie zdrowia� w latach 2000-2001. Na realizację programów 

przekazano znaczące środki finansowe z rezerw celowych budżetu państwa - w 1999 r. 243,2 

mln zł, a w 2000 r. � 354,5 mln zł. Przeznaczono je na pokrycie kosztów redukcji 

zatrudnienia, zakupu aparatury medycznej, modernizacji sprzętu i pomieszczeń oraz 

tworzenia lub likwidacji niektórych oddziałów w wybranych samodzielnych publicznych 

zakładach opieki zdrowotnej. 

Najwyższa Izba Kontroli od początku przyglądała się procedurom stosowanym przez 

Ministerstwo przy podziale funduszy przeznaczonych na restrukturyzację. Problem ten był 

badany w trakcie kontroli funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej w warunkach reformy administracji publicznej, a w 2001 r. poświęcono mu 

odrębną kontrolę, w której badano wykorzystanie środków publicznych na restrukturyzację 

w służbie zdrowia2.  

Czy Ministerstwo dobrze wywiązało się z realizacji swoich obowiązków w tym 

zakresie? W świetle ustaleń kontroli należy udzielić odpowiedzi przeczącej. 

Zadanie było niewątpliwie trudne. Środki na restrukturyzację miały charakter dotacji 

budżetowych, a ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej przyznała 

organom założycielskim uprawnienia decyzyjne w zakresie przyznawania dotacji dla 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej3. Problemem w realizacji tego przywileju było 

niewątpliwie duże rozproszenie organów założycielskich, bowiem część placówek służby 

zdrowia podlega samorządowi województwa, część samorządowi powiatowemu, a niektóre 

gminom. Ponadto w ramach programu restrukturyzacji środki otrzymywały szpitale kliniczne, 

dla których organem założycielskim był Minister Zdrowia oraz szpitale resortowe (MON, 

MSWiA). Te obiektywne trudności nie zwalniały jednak ministra zdrowia od stworzenia 

takiej metodyki podziału środków, aby ostateczna decyzja na jaki cel  przeznaczyć środki 

w danej placówce należała do jego organu założycielskiego. W ten sposób można było 

bowiem zapewnić efektywne wykorzystanie środków publicznych oraz uniknąć podejrzeń, że 

                                                 
2 Kontrola wykorzystania środków publicznych na restrukturyzację w służbie zdrowia. Badania kontrolne 

objęły okres od 1999 r. do końca I półrocza 2001 r. 
3  Por. art. 55 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym dotacje 

samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej przyznaje organ, który utworzył zakład. 
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faworyzuje się niektóre placówki. Nie zrobiono tego jednak w 1999 r.,4 przyznając organom  

 

założycielskim jedynie funkcje techniczno-administracyjne, polegające na przekazaniu 

wniosków zakładów opieki zdrowotnej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za 

pośrednictwem wojewody, a następnie przekazaniu poszczególnym zakładom przyznanych 

przez ministra kwot dotacji.  

Dokonanie ostatecznego wyboru beneficjantów, a także ustalenie wysokości dotacji 

minister zdrowia zlecił specjalnemu siedmioosobowemu zespołowi, który na 9 posiedzeniach 

rozdysponował  środki w wysokości 243,2 mln (akceptując ogółem 968 wniosków ze 

zgłoszonych 2700). Dokumentacja prac zespołu, który kwalifikował wnioski i formułował 

propozycje ich sfinansowania do akceptacji kierownictwa ministerstwa, nie zawierała 

żadnych analiz uzasadniających wybór jednostek i zadań, na realizację których przyznano 

pieniądze. Uzasadniony wydaje się więc pogląd, że przy przyznawaniu dotacji dla 

poszczególnych zakładów panowała dowolność, a towarzyszący temu pośpiech nie sprzyjał 

racjonalnemu wykorzystaniu środków publicznych. Dotacje zostały przyznane i przekazane 

zakładom w ostatnich dwóch miesiącach 1999 r., co dodatkowo ograniczyło możliwość 

efektywnego ich wykorzystania na finansowanie w tym roku procesów dostosowawczych. 

Ministerstwo Zdrowia próbowało wyciągnąć wnioski z błędów popełnionych w 1999 r., 

tworząc dla �Programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w 2000 r.� nową metodykę 

podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa, przewidującą tworzenie regionalnych 

programów restrukturyzacji5. Założono, iż kwota 354,5 mln zł zostanie przeznaczona na 

realizację zawartych w tych programach zadań związanych z restrukturyzacją zakładów 

opieki zdrowotnej w danym województwie. Jednocześnie 70% przyznanych regionowi 

środków miało zależeć od liczby mieszkańców, a pozostałe 30% od jakości programu.  

Dla wspierania procesu tworzenia tych programów wyłoniono regionalne grupy 

wsparcia - firmy konsultingowe, których prace finansowano z budżetu państwa. Założenia 

�Programu� przewidywały, iż zgoda na powołanie grupy będzie należała do marszałka 

województwa, a jej zadania miały obejmować m.in. opracowanie wersji wstępnej 

regionalnego programu restrukturyzacji, współpracę z marszałkiem i wyłonionym przez niego 

regionalnym komitetem sterującym, udział w konsultacjach programu z organami 

                                                 
4  Por. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

w warunkach reformy administracji publicznej, NIK, wrzesień 2000 r. 
5 Por. Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych na restrukturyzację w służbie 

zdrowia, NIK, luty 2002 r.  
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założycielskimi poszczególnych jednostek służby zdrowia oraz monitorowanie procesu 

i zbieranie informacji o efektach wdrażania �Programu�. 

 

Zatwierdzaniem programów i przekazywaniem ich ostatecznej wersji ministrowi 

zdrowia zajmowały się regionalne komitety sterujące, pracujące pod kierownictwem 

marszałków województw. W skład komitetów wchodzili m.in. przedstawiciele zarządów 

województw, powiatów i gmin, związków zawodowych, wojewody i właściwych 

regionalnych kas chorych. 

Ocena nadesłanych programów należała do zadań Krajowego Komitetu Sterującego6. 

Minister zdrowia, po rozpatrzeniu propozycji Komitetu, podejmował decyzje dotyczące 

przyznania środków na finansowanie regionalnych programów restrukturyzacji, informując 

o tym regionalne komitety sterujące. Następnie występował do ministra finansów 

o przekazanie pieniędzy jednostkom samorządu terytorialnego będącym organami 

założycielskimi zakładów opieki zdrowotnej, wskazując kwoty dotacji, które miały otrzymać 

poszczególne zakłady. Wsparcie merytoryczne dla działań ministra zdrowia zapewniał 

specjalnie powołany w tym celu zespół ekspertów.  

W stosunku do rozwiązań stosowanych przy podziale dotacji celowych w 1999 r. 

procedury przyjęte w �Programie restrukturyzacji w ochronie zdrowia w 2000 r.� zwiększyły 

rolę jednostek samorządu terytorialnego jako organów założycielskich, które poprzez swoich 

przedstawicieli w regionalnych komitetach sterujących uzyskały wpływ na tworzenie 

regionalnych programów restrukturyzacji. Dotacje na restrukturyzację dla poszczególnych 

placówek były przekazywane za pośrednictwem organów założycielskich i ujmowane w ich 

planach finansowych. Wysokość kwot dotacji należnych poszczególnym zakładom określał 

jednak minister zdrowia, po analizie propozycji dofinansowania zawartych w regionalnych 

programach restrukturyzacji. Procedura przyjęta w �Programie� ograniczała więc nadal 

ustawowe uprawnienia organów założycielskich. Proces udzielania dotacji wiąże się bowiem 

z podjęciem decyzji - komu, w jakiej wysokości i na jaki cel należy przyznać dotację, a więc 

wszystkie jego etapy powinny być realizowane przez organ założycielski. Jednocześnie 

jednostkom samorządowym narzucono skorzystanie z usług wytypowanych przez 

ministerstwo firm konsultingowych, ponieważ minister zdecydował, że ze środków 

�Programu� mogą zostać sfinansowane tylko te regionalne programy restrukturyzacji, które 

                                                 
6 W skład tego gremium wchodzili m.in. przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu; 

reprezentatywnych związków zawodowych; Naczelnej Izby Lekarskiej; Naczelnej Izby Pielęgniarskiej; 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych; Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Polityki Społecznej; Krajowego Urzędu 
Pracy; Krajowego Związku Kas Chorych oraz Ministra Finansów (który w trakcie prac Komitetu wycofał 
stamtąd swojego przedstawiciela).  
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będą zawierać wszystkie wymagane przez niego elementy i zostaną przyjęte przez samorządy 

województw do końca lipca 2000 r. Marszałkowie wszystkich województw wyrazili potrzebę 

skorzystania z usług tych firm. 

Skomplikowany proces przyznawania dotacji, zastosowany w �Programie�, 

spowodował opóźnienie w jego realizacji. W związku z koniecznością powtórzenia 

postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie regionalnych grup wsparcia dla 7 

województw, a następnie dokonywaniem uzupełnień i poprawek w projektach regionalnych 

programów restrukturyzacji, 82,8% środków uruchomiono dopiero w październiku 2000 r. 

Uniemożliwiono w ten sposób zakończenie realizacji �Programu� do końca roku 

budżetowego (zakładano uruchomienie środków do lipca 2000 r.)7. 

W trakcie realizacji poszczególnych etapów �Programu� nie zapewniono warunków 

do bezstronnej i obiektywnej oceny realizacji poszczególnych zadań. W skład zespołów 

odbierających prace wykonane przez regionalne grupy wsparcia oraz gremiów ekspertów 

oceniających regionalne programy restrukturyzacji wchodziły bowiem osoby zaangażowane 

w ich tworzenie lub też, z racji zajmowanych stanowisk, powiązane z podmiotami 

wykonującymi zlecone przez ministerstwo prace. 

Zespół ekspertów, powołany zarządzeniem ministra zdrowia do oceny regionalnych 

programów restrukturyzacji, nie wykonał wszystkich powierzonych mu obowiązków. 

Dokumentacja wyników jego prac mogła nasuwać wątpliwości co do wnikliwości 

i rzetelności dokonanych ocen regionalnych programów restrukturyzacji. Mimo to 

ministerstwo wypłaciło wynagrodzenia poszczególnym członkom tego zespołu na łączną 

kwotę 82,8 tys. zł, na podstawie umów o dzieło zawartych miesiąc po zakończeniu prac. 

Dokonując wyboru regionalnych grup wsparcia, naruszono przepisy ustawy 

z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych, nie odrzucając ofert firm, które nie 

spełniały wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo 

zaproszenia do złożenia ofert. Jednocześnie podobne wady w innych ofertach uznawano za 

podstawę do ich odrzucenia. W ten sposób naruszono zasadę równego traktowania praw 

podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne8. 

Wydanie przez Ministerstwo Zdrowia kwoty 1225,8 tys. zł na sfinansowanie 

wykonanych przez regionalne grupy wsparcia raportów opiniujących regionalne programy 

restrukturyzacji oraz raportów końcowych z przebiegu realizacji regionalnych programów 

                                                 
7 Środki w wysokości  88 mln zł zostały zaliczone do wydatków niewygasających w 2000 r. na podstawie 

rozporządzenia Rady Ministrów z 14 grudnia 2000 r. w sprawie wydatków, które w 2000 r. nie wygasają z 
końcem roku budżetowego (DzU nr 111, poz. 1179, ze zm.). 
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restrukturyzacji Najwyższa Izba Kontroli oceniła jako niecelowe i niegospodarne, z uwagi na 

niemożność wykorzystania opracowań przy realizacji i ocenie efektów �Programu�. 

Zawartość merytoryczna raportów opiniujących nie uzasadniała ponadto wysokości kwot 

wydatkowanych na ich przygotowanie, bowiem stanowiły one jedynie prezentacje stanowisk 

regionalnych grup wsparcia i regionalnych komitetów sterujących (wskazując rozbieżności 

lub ich brak). 

Kontrolując wybrane zakłady opieki zdrowotnej, które otrzymały środki w ramach 

restrukturyzacji stwierdzono nieprawidłowości w trakcie wydawania pieniędzy9. 

Decyzje dotyczące zwolnień pracowników w skontrolowanych zakładach były 

niekiedy podejmowane w sposób sprzeczny z przyjętymi wcześniej założeniami, bez 

dostatecznej oceny własnych potrzeb kadrowych. Skutkowało to w 6 placówkach (12,8% 

ogółu) przypadkami ponownego zatrudniania, w krótkim odstępie czasu, osób poprzednio 

zwolnionych, którym wypłacono wcześniej odszkodowania i odprawy ze środków dotacji 

budżetowej.  

W niektórych placówkach z dotacji pokrywano koszty nagród jubileuszowych, 

ekwiwalentów urlopowych i tzw. 13 pensji, mimo iż wedle założeń �Programu� ze środków 

przeznaczonych na jego realizację mogły być pokrywane jedynie koszty odpraw 

i odszkodowań, naliczone zgodnie z obowiązującym prawem. 

Nie najlepiej układała się współpraca pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej 

a regionalnymi grupami wsparcia, które weryfikowały propozycje restrukturyzacyjne 

poszczególnych zakładów, zgłaszane do programów regionalnych. Wiedza, jaką dysponowały 

grupy opierała się przede wszystkim na informacjach przekazywanych przez placówki służby 

zdrowia, a ich członkowie odwiedzili jedynie 20 kontrolowanych zakładów (43%), 

ograniczając się do krótkich, często jednogodzinnych spotkań. 

Przyjęty sposób tworzenia programów, w ocenie NIK, nie dawał wystarczających 

podstaw do pełnej oceny możliwości restrukturyzacji poszczególnych jednostek i weryfikacji 

przedstawionych propozycji ich finansowania. Propozycje te nie wynikały też w niektórych 

wypadkach z własnych, przemyślanych programów restrukturyzacyjnych, ale były rezultatem 

doraźnych działań w celu pozyskania środków z ministerstwa na zaspokojenie bieżących 

potrzeb. 

                                                                                                                                                         
8 Wymaganą przez art. 16 ustawy o zamówieniach publicznych. 
9 Wybór do kontroli samodzielnych publicznych z.o.z. był uwarunkowany otrzymaniem z budżetu państwa 

dotacji na przedsięwzięcia restrukturyzacyjne, prowadzeniem oddziałów lecznictwa zamkniętego, trudną 
sytuacją finansową zakładu przed rozpoczęciem restrukturyzacji. W sumie kontrolą objęto 47 dużych 
placówek.  
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Dotacje przyznane na zadania inwestycyjne w ramach �Programu restrukturyzacji 

w ochronie zdrowia w 2000 r.� trafiły do placówek służby zdrowia dopiero w ostatnich 

miesiącach 2000 r. ze względu na opóźnione, w stosunku do założeń �Programu�, 

uruchomienie środków z rezerwy celowej. Miało to wpływ na stwierdzone w kontrolowanych 

zakładach nieprawidłowości w ich wykorzystaniu. 

W 8 zakładach opieki zdrowotnej (17%) część otrzymanych dotacji została 

wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem. Finansowane były bowiem zadania odbiegające 

od celów przyjętych we wnioskach o przyznanie środków na restrukturyzację. 

W 9 placówkach (19% ogółu) otrzymane pieniądze wydawano, w części lub w całości, po 

upływie terminu ich wykorzystania, a w 18 zakładach (38,3%) naruszono przepisy ustawy 

z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych w stosunku do części zamówień 

zrealizowanych z otrzymanych dotacji. 

Podjęte działania restrukturyzacyjne, wspierane dotacjami budżetowymi, przyniosły 

pewne korzystne efekty w postaci obniżki kosztów osobowych, która nastąpiła w 35 

zakładach (74,5% jednostek objętych kontrolą), poprawy wskaźnika wykorzystania łóżek 

w 32 placówkach (68%) i skrócenia okresu średniego pobytu pacjentów w szpitalu w 34 

(72,3%). 

Reforma służby zdrowia miała spowodować, że pieniądze wydawane na ochronę 

zdrowia będą przynosiły większe efekty, że zredukuje się zbędne wydatki ograniczając w ten 

sposób koszty funkcjonowania systemu. Nowy sposób finansowania miał wyeliminować 

placówki najsłabsze, doprowadzić do przeorientowania działalności szpitali tak, aby 

ograniczać działalność oddziałów, na których usługi jest niewielkie zapotrzebowanie, na 

rzecz zwiększenia działalności tych, które są szczególnie potrzebne. Zmiany strukturalne 

powinny prowadzić do poprawy sytuacji  finansowej poszczególnych placówek i zapobiec ich 

zadłużaniu się.  

Mimo że proces restrukturyzacji publicznej służby zdrowia został rozpoczęty, 

a zakłady analizują i starają się ograniczać koszty prowadzonej działalności, ich kondycja 

ekonomiczna pogorszyła się w ostatnich trzech latach. 

W badanej próbie  na koniec 1999 r. 30 zakładów (tj. 63,8%) wykazało ujemny wynik 

finansowy. Zobowiązania wymagalne miało 36 placówek (76,6%), na łączną kwotę 103 

135,9 tys. zł. W 2000 r. liczba zakładów, które na koniec tego roku wykazywały stratę 
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wzrosła do 41 (87,2%). Tyle samo placówek miało również zobowiązania wymagalne, które 

na koniec roku wyniosły 160 338,8 tys. zł (wzrost w stosunku do 1999 r. o 55,4%). Poziom 

zobowiązań wymagalnych w relacji do wielkości uzyskiwanych przychodów wzrósł w 30 

zakładach objętych kontrolą. W 1999 r. w 11 zakładach przewyższył 10%, podczas gdy 

w roku następnym poziom ten został przekroczony już w 23 zakładach. 

Tę niepokojącą tendencję pogorszenia się kondycji finansowej publicznej służby 

zdrowia potwierdzają dane zebrane przez NIK w I kwartale 2002 r. w 637 samodzielnych 

publicznych zakładach opieki zdrowotnej10, mających oddziały lecznictwa zamkniętego. 

Zysk, który w 2000 r. osiągnęło 165 zakładów, w wysokości 144 334 tys. zł, zmalał 

w 2001 r. do 68 361 tys. (spadek o 52,6%) i wykazało go tylko 137 zakładów. Straty 

wykazane przez 466 zakładów, w wysokości 1 078 499 tys. zł, wzrosły o 36,6% w stosunku 

do kwoty 1 473 045 tys. zł i odnotowały je 32 zakłady więcej.  

W 2000 r. zobowiązania wymagalne miało 468 samodzielnych publicznych z.o.z. 

w wysokości 1 138 239 tys. zł, natomiast w 2001 r. � 523 zakłady, o wartości 1 763 581 tys. 

zł (wzrost o 54,9%). 

W budżecie państwa na 2001 r. na realizację programów restrukturyzacji przewidziano 

393 490 tys. zł. Minister finansów podjął decyzje o uruchomieniu środków na łączną kwotę 

173 490 tys. zł. Pozostałe środki w wysokości 220 mln zł, w związku z trudną sytuacją 

budżetu państwa, zostały zablokowane rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 października 

2001 r. w sprawie blokowania niektórych wydatków w budżecie państwa11. Dyrektorzy 

placówek byli przekonani, że otrzymają obiecane pieniądze na restrukturyzację, a decyzja 

o blokadzie była dla wielu z nich prawdziwym zaskoczeniem. Niektórzy, nauczeni 

doświadczeniem minionych lat, chcąc uniknąć pośpiechu rozpoczęli już postępowania 

przetargowe w ramach planowanych zakupów inwestycyjnych. Trudności budżetu państwa 

wpłynęły więc również na pogorszenie sytuacji publicznych z.o.z. Należy dodać, iż 

zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowią 

część długu publicznego. Problem ten wymaga więc uważnego monitorowania przez ministra 

finansów.  

                                                 
10 Dane dotyczące wielkości kapitału własnego, wyniku finansowego oraz zobowiązań wymagalnych zebrano 

na podstawie art. 29 pkt 1 ustawy o NIK, w związku z przygotowywaną kontrolą na temat gospodarki 
majątkiem pozostającym w dyspozycji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przejętym 
od Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w wyniku reformy administracji publicznej. 
Dane te mają charakter orientacyjny, nie zostały bowiem zweryfikowane i mogą ulec zmianie po badaniach 
bilansów. 

11 Por. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2001 r. w sprawie blokowania niektórych 
wydatków w budżecie państwa na rok 2001 (DzU nr 125, poz. 1373, ze zm). 
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Za narastające długi publicznej służby zdrowia trudno obwiniać ministra zdrowia 

i jednostki samorządu terytorialnego jako organy założycielskie publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. Wydaje się jednak, że gdyby proces restrukturyzacji służby zdrowia był 

realizowany w sposób bardziej przemyślany i konsekwentny, sytuacja finansowa tego sektora 

byłaby na pewno lepsza. 

 

 

 

 

lek. med. Piotr  Wasilewski 

 Departament Pracy, Spraw Socjalnych 

i Zdrowia w NIK 

 

                                                                                                                                                         
 



RELACJE,  POLEMIKI 
 

 

Ryszard Zakrzewski 

Marek Organiściak 

 

 

PRAWNOKARNA  OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH 

 

Społeczeństwa demokratyczne zgodnie z aktami międzynarodowymi1 zapewniają 

swoim obywatelom prawa i swobody obywatelskie - w tym także prawo do prywatności 

polegającej na ochronie niektórych danych osobowych � uregulowaniami wewnętrznymi. 

W Polsce podstawowe znaczenie w tej sprawie ma art. 51 Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej z 4 kwietnia 1997 r., a także obowiązująca od czterech lat ustawa  z 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych2. Konstytucja stanowi bowiem, że nikt nie może być 

zobowiązany do ujawniania danych dotyczących jego osoby inaczej niż ustawą, 

a jednocześnie ogranicza władzom publicznym możliwość pozyskiwania, gromadzenia 

i udostępniania takich informacji tylko do przypadków niezbędnych w demokratycznym 

państwie.  

Ustawa o ochronie danych osobowych uregulowała kompleksowo zasady 

postępowania z informacjami dotyczącymi osób fizycznych poprzez wskazanie organów 

powołanych do ochrony danych osobowych i określenie praw osób, których dane te dotyczą. 

Ustawa zawiera również przepisy karne określające odpowiedzialność karną za czyny 

naruszające porządek ustanowiony przez nią w zakresie postępowania z danymi osobowymi, 

a w szczególności zasady ich gromadzenia, przetwarzania i udostępniania. 

 

 

Zgodnie z założeniami ustawy zawartymi w jej przepisach ogólnych, do ochrony 

danych osobowych ma prawo każdy, kogo te dane dotyczą i bezpośrednio pozwalają na 

                                                 
1 Chodzi tu o �Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności� (Rzym 4 listopada 1950 r.) 

oraz �Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych� (Nowy Jork, 19 grudnia 1966 r.). Oba te akty 
zostały ratyfikowane przez Polskę � zob. DzU z 1977 r.; nr 38, poz. 167 (drugi z dokumentów) oraz DzU 
z 1992 r.; nr 61, poz. 284, ze zm. (pierwszy dokument). 

2 Zwana dalej ustawą (DzU nr 133, poz. 833). 
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określenie jego tożsamości. Intencją ustawy jest zapewnienie ochrony wszystkich informacji 

gromadzonych w zbiorach danych, umożliwiających zidentyfikowanie osoby. Ochrona 

przewidziana ustawą realizowana jest poprzez wskazanie podmiotów uprawnionych do ich 

uzyskiwania i określenie zasad przetwarzania informacji o charakterze danych osobowych 

oraz zasad zabezpieczenia zbiorów tych danych przed dostępem innych podmiotów. Przepisy 

ustawy mają zastosowanie do przetwarzania rozumianego jako zbieranie, utrwalanie, 

przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych 

w systemach informatycznych, a także w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach 

oraz w innych zbiorach ewidencyjnych. 

Tak rozumiane przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce jedynie ze 

względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą lub dobro osób trzecich i tylko 

w zakresie i trybie określonym ustawą. Dodatkowym zabezpieczeniem w odniesieniu do 

przetwarzania danych jest dopuszczalność stosowania odrębnych ustaw, które odnoszą się do 

przetwarzania danych, jeżeli przewidują ochronę dalej idącą, niż przewiduje to omawiana 

ustawa. 

W rozumieniu ustawy, danymi osobowymi są wszelkie informacje dotyczące 

zidentyfikowanej osoby fizycznej lub umożliwiające jej zidentyfikowanie. Osobą możliwą do 

zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, 

w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka 

specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, 

ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Zgodnie jednak z ustawą, informacji nie uważa się za 

umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymaga to nadmiernych kosztów, czasu 

lub działań. 

W zakresie podmiotowym przepisy ustawy odnoszą się natomiast do organów 

państwowych, organów samorządu terytorialnego, innych państwowych i komunalnych 

jednostek organizacyjnych, podmiotów niepaństwowych realizujących zadania publiczne, 

a także do osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających 

osobowości prawnej, które przetwarzają dane w związku z działalnością zarobkową, 

zawodową lub dla realizacji celów statutowych.  

Ustawa odnosi się zarówno do podmiotów mających siedzibę albo miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak też i tych, które nie mają siedziby 

albo miejsca zamieszkania w Polsce, ale przetwarzają dane przy wykorzystaniu środków 
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technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkami 

wyłączającymi stosowanie przepisów ustawy wobec poszczególnych podmiotów mogą być 

jedynie umowy międzynarodowe zawierające inne postanowienia, których Rzeczpospolita 

Polska jest stroną.  

W dążeniu do ochrony danych osobowych i zapewnienia realizacji przepisów 

w szczególności w zakresie przetwarzania informacji o charakterze danych osobowych 

i administrowania zbiorami tych danych, ustawa przewiduje również odpowiedzialność karną. 

Celem przepisów karnych jest głównie dbałość o interesy osób, których dane osobowe są 

zgromadzone i przetwarzane w zbiorach uprawnionych podmiotów, a tym samym 

zagwarantowanie konstytucyjnego prawa do prywatności.  

Na gruncie ustawy odpowiedzialności karnej poddane zostały następujące 

zachowania: 

- dokonywanie operacji na danych niepodlegających przetworzeniu lub przez podmiot 

nieuprawniony do ich przetwarzania (art. 49 ust. 1 i 2);  

- przechowywanie przez administratora zbioru danych osobowych niezgodnie z celem 

utworzenia zbioru (art. 50);  

- udostępnianie danych przez administratora lub osobę zobowiązaną do ich ochrony 

osobom nieupoważnionym (art. 51 ust. 1 i 2);  

- naruszenie przez administratora danych obowiązku zabezpieczenia ich przed 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 52); 

- niezgłoszenie do rejestracji zbioru danych, pomimo takiego obowiązku (art. 53);  

- niedopełnienie przez administratora obowiązku poinformowania osoby, której dane 

dotyczą, o jej prawach (art. 54).  

 

 

Konstytucyjną zasadą jest, że nikt nie może być zobowiązany do ujawniania danych 

dotyczących jego osoby inaczej niż ustawą, a jednocześnie mogą to być jedynie informacje 

niezbędne do funkcjonowania demokratycznego państwa. Dane osobowe mogą być przy tym 

gromadzone wyłącznie na zasadach określonych ustawą i tylko przez uprawnione podmioty 
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realizujące zadania publiczne lub w związku z najszerzej rozumianym pojęciem zatrudnienia3 

oraz dla realizacji celów statutowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania określonych 

prawem zadań lub jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratorów 

danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.  

Dążąc do zagwarantowania realizacji tych zasad, ustawodawca w art. 49 określił 

występki polegające na dokonywaniu operacji na danych osobowych, niezgodnych 

z przepisami ustawy. Przedmiotem ochrony objętej art. 49 jest prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, czyli prawidłowość dokonywania na nich takich operacji, jak zbieranie, 

opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. W szerszym rozumieniu przedmiotem 

ochrony przez te przepisy jest zapewnienie prywatności osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane w odnośnych zbiorach, a zwłaszcza w systemach informatycznych.  

W art. 49 ustawy określone  zostały w zasadzie trzy przestępstwa. Są to: 

- przetwarzanie w zbiorach danych osobowych, których przetwarzanie jest 

niedopuszczalne (art. 49, ust. 1); 

- przetwarzanie danych osobowych przez podmiot nieuprawniony (art. 49 ust. 1); 

- przetwarzanie w zbiorach danych osobowych informacji o charakterze szczególnym 

(art. 49 ust. 2).  

W tym ostatnim wypadku przestępstwo ma charakter typu kwalifikowanego wobec 

dwóch pierwszych, a decyduje o tym charakter danych objętych ochroną. O ile bowiem 

przedmiotem przestępstw z art. 49 ust. 1 mogą być dane pozwalające na identyfikację osoby, 

to w art. 49 ust. 2 ochronie poddane zostały informacje o tzw. charakterze szczególnym, czyli 

te, których przetwarzanie mogłoby naruszać określone sfery prywatności. Chodzi tu zatem 

o informacje, których - zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy - przetwarzanie jest zabronione. 

Dotyczy to danych ujawniających: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, 

a także danych dotyczących stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów lub życia 

seksualnego oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, 

                                                 
3 Zob. T. Kuczyński:  Ochrona danych osobowych w stosunkach zatrudnienia, �Przegląd Sądowy�                   

nr 11-12/1998, s. 119. 
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a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym4. Zakaz 

przetwarzania tych danych został podyktowany � jak należy sądzić - tym, że ich ujawnienie 

mogłoby stać się przyczyną prześladowań, upokorzeń lub utrudnień ze strony osób złośliwych 

lub nietolerancyjnych.  

Należy jednak zauważyć, że � pomimo generalnego zakazu � ustawa w art. 27 ust. 2 

dopuszcza jednak przetwarzanie wymienionych informacji o charakterze szczególnym 

wyjątkowo, jeżeli:  

- osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o ich 

usunięcie; 

- przepis szczególny zawarty w innej ustawie zezwala na przetwarzanie takich danych 

bez zgody osoby, której dane dotyczą i stwarza pełne gwarancje ich ochrony; 

- przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, 

której dane dotyczą lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą nie jest fizycznie lub 

prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora; 

- jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków 

wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji 

o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod 

warunkiem że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub 

instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością 

i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych; 

- przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed 

sądem; 

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych 

odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych 

jest określony w ustawie; 

- przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług 

medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub 

                                                 
4 Niektóre z tych ograniczeń nie dotyczą ankiety bezpieczeństwa osobowego opracowywanej przez 

odpowiednie organy na podstawie ustawy z 22 stycznia 1998 r. o ochronie informacji niejawnych (DzU nr 11, 
poz. 95). 
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świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są 

stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych; 

- przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez 

osobę, której dane dotyczą; 

- jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania 

rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia 

naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może jednak następować w sposób 

umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone.  

Dodać należy, iż ustawa zastrzega � w art. 28 ust. 2 � że numery porządkowe 

stosowane w ewidencji ludności mogą zawierać tylko oznaczenie płci, daty urodzenia, numer 

nadania i liczbę kontrolną, a jednocześnie zabronione jest nadawanie ukrytych znaczeń 

elementom numerów porządkowych w systemach ewidencjonujących osoby fizyczne (art. 28 

ust. 3). 

Z przestępstwem z art. 49 ust. 1 mamy zatem do czynienia wówczas, gdy sprawca 

przetwarza - nawet w sposób dozwolony przez ustawę - dane osobowe, których przetwarzanie 

jest niedopuszczalne albo sprawca nie ma do tego uprawnień. W pierwszej sytuacji sprawcą 

może być zatem nawet osoba uprawniona, naruszająca zakres przedmiotowy ustawy. 

W drugiej - sprawcą może być wyłącznie podmiot nieuprawniony i niezależnie od rodzaju 

przetwarzanych danych, czyli niezależnie od dopuszczalności przetwarzania określonych 

danych osobowych. 

Z przestępstwem z art. 49 ust. 2 mamy natomiast do czynienia wówczas, gdy 

w zbiorach danych przetwarzane są informacje szczególne, niezależnie od tego, czy dokonuje 

tego podmiot uprawniony do przetwarzania danych, czy też jest to podmiot nieuprawniony.  

Przestępstwa z art. 49 ustawy są przestępstwami o charakterze powszechnym, bowiem 

dopuścić może się ich każdy, kto dokonuje przetwarzania danych. Czyny te mają przy tym 

charakter formalny i dla ich bytu wystarcza już samo przetwarzanie danych w sposób 

naruszający przepisy ustawy, bez względu na skutek, jaki zachowania te przyniosły. Czyny te 

w typie podstawowym poddane zostały grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź karze 

pozbawienia wolności do lat 2; w typie kwalifikowanym kara pozbawienia wolności może 

wynosić do lat 3.  
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Ustawa odnosi się do organów państwowych oraz organów samorządu terytorialnego, 
a także do innych państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów 
niepaństwowych realizujących zadania publiczne. Ponadto ustawę stosuje się również do 
osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości 
prawnej, które przetwarzają dane w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla 
realizacji celów statutowych.  

Administratorami zbiorów danych osobowych mogą zatem być organy, instytucje, 
jednostki organizacyjne, podmioty lub osoby decydujące o celach i środkach ich 
przetwarzania, a głównymi celami są: realizowanie zadań publicznych oraz realizowanie ich 
zadań statutowych. Jak zatem wynika z ustawy, zbiory danych są tworzone przez 
poszczególnych administratorów w celu realizacji zadań powierzonych im odrębnymi 
przepisami ustawowymi lub statutowymi. Stąd też cele, dla których tworzone są poszczególne 
zbiory danych i przetwarzane informacje, pozostają w bezpośrednim związku z zadaniami 
i przedmiotem działania określonych administratorów (np. ewidencja ludności, Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Statystyczny itp.). 

Administrator danych może jednak w drodze pisemnej umowy - stosownie do art. 31 
ustawy - powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi. Podmiot ten może wówczas 
przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie, przy czym jest 
zobowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych do podjęcia środków 
zabezpieczających zbiór danych przed nieuprawnionym do nich dostępem. Wówczas 
odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów ustawy spoczywa zarówno na administratorze 
danych, jak też na podmiocie, który zawarł umowę. 

Przedmiotem ochrony art. 50 ustawy jest zatem zapewnienie, by zbierane 
i przechowywane w poszczególnych zbiorach dane osobowe służyły właściwym celom i były 
wykorzystywane zgodnie z właściwością i zadaniami podmiotów administrujących zbiorami 
danych. Natomiast przedmiotem ochrony art. 51 ustawy jest zapewnienie właściwej ochrony 
wszelkim informacjom przechowywanym w zbiorach danych osobowych przed dostępem do 
nich osób nieupoważnionych. W szerszym ujęciu, przedmiotem ochrony w obu wypadkach 
jest ochrona prywatności osób, których dane przechowywane są przez poszczególnych 
administratorów, wyrażająca się w tym, by dane zebrane przez  podmiot uprawniony nie były 
udostępniane i wykorzystywane przez podmioty nieuprawnione lub wykorzystywane 
w innych celach niż włączenie ich do określonego zbioru oraz aby były przechowywane 
zgodnie z przeznaczeniem danego zbioru.  

Zgodnie z intencją ustawodawcy � stosownie do art. 26 - administrator zbioru 

przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów 
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osób, których dane dotyczą, a w szczególności ma on obowiązek zapewnienia, aby dane te 

były: 

- przetwarzane zgodnie z prawem; 

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie były poddawane 

dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami; 

- merytorycznie poprawne i adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane; 

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie 

dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość przetwarzania danych w celach innych niż 
te, dla których zostały zebrane, jeżeli nie narusza to praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą, oraz następuje w celach badawczo-naukowych, dydaktycznych, historycznych lub 
statystycznych (zachowane muszą być jednak zasady wynikające z przepisów art. 23 i art. 25). 

W razie udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, 
administrator danych będący organem państwowym, organem samorządu terytorialnego, 
państwową lub komunalną jednostką organizacyjną albo podmiotem niepaństwowym 
realizującym zadania publiczne, udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto dane 
osobowe, z wyłączeniem informacji o charakterze szczególnym, mogą być także 
udostępnione w celach innych niż włączenie do zbioru innym osobom i podmiotom, jeżeli 
w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie 
naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą. 

Udostępnienie danych osobowych wymaga pisemnego, umotywowanego wniosku5, 
chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje 
umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich 
zakres i przeznaczenie. 

Udostępnione dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie 
z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione. Administrator danych odmawia 
udostępnienia danych osobowych ze zbioru podmiotom i osobom niebędącym organem 

                                                 
5 Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia 
zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (DzU nr 80, poz. 522, zm. DzU z 1999 r., nr 6, poz. 49 
i nr 93, poz. 1081). 
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państwowym, organem samorządu terytorialnego, państwową lub komunalną jednostką 
organizacyjną albo podmiotem niepaństwowym realizującym zadania publiczne, a także jeżeli 
osoby lub podmioty nie są uprawnione do ich otrzymania na mocy innych przepisów prawa, 
jeżeli spowodowałoby to:  

- ujawnienie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową; 

- zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi, mienia 
lub bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

- zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa; 

- istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób. 

Zachowaniem karalnym z art. 50 ustawy jest zachowanie polegające na 
przechowywaniu przez administratora zbioru danych osobowych niezgodnie z celami, dla 
których zbiór ten został utworzony i którym miał służyć. Natomiast czynem karalnym z art. 51 
ustawy jest zachowanie polegające na udostępnieniu lub umożliwieniu, chociażby 
nieumyślnie (art. 51 ust. 1 ustawy), dostępu do danych osobowych gromadzonych w zbiorach 
danych osobom nieupoważnionym. W tym ostatnim wypadku chodzi zatem o zachowania 
o charakterze niedopełnienia obowiązków z powodu niedbalstwa lub lekkomyślności. 
Nieumyślność polega bowiem na tym, że sprawca nie mając zamiaru popełnienia 
przestępstwa popełnia je na skutek niezachowania wymaganej w danych okolicznościach 
ostrożności.  

Sprawcą przestępstw z art. 50 i art. 51 może być każda osoba reprezentująca 
administratora i mająca z racji wykonywanych obowiązków dostęp do danych 
przechowywanych w zbiorach, a w wypadku przestępstwa z art. 51 może to być również inna 
osoba zobowiązana do ochrony danych osobowych.  

W obu wypadkach sprawcą może być również osoba reprezentująca podmiot 
administrujący danymi na podstawie umowy zawartej z administratorem zbioru. Przestępstwa 
te mają zatem charakter indywidualny, bowiem odpowiedzialność uzależniona jest od rodzaju 
wykonywanych obowiązków. Czyny te mają przy tym charakter formalny i dla ich bytu 
wystarcza już samo przechowywanie danych niezgodnie z przeznaczeniem danego zbioru 
albo udostępnianie lub umożliwianie dostępu do informacji gromadzonych w zbiorach danych 
osobowych niezależnie od skutków tych zachowań.  

Przestępstwo z art. 50 poddane zostało karze grzywny, karze ograniczenia wolności 

bądź pozbawienia wolności do roku. Natomiast w przestępstwie z art. 51 na sankcje ma 

wpływ rodzaj winy: czyny umyślne zagrożone zostały grzywną, karą ograniczenia wolności 
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bądź pozbawienia wolności do 2 lat (ust. 1), a czyny nieumyślne � stanowiące 

uprzywilejowany typ przestępstwa � podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności bądź 

pozbawienia wolności do roku. 

 

 

 

Stosownie do przepisów ustawy, administrator danych jest zobowiązany do 

zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 

przetwarzanych danych osobowych. W szczególności ciąży na nim obowiązek zabezpieczenia 

danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieupoważnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Ustawa, ograniczając osobom niepowołanym dostęp do systemu informatycznego oraz 

urządzeń wchodzących w jego skład albo służących przetwarzaniu danych, zastrzega 

bezwzględnie, że dostęp do systemu mogą mieć wyłącznie osoby mające upoważnienie 

wydane przez administratora danych. W związku z tymi wymogami ustawy, administrator 

danych ma obowiązek prowadzić ewidencję osób zatrudnionych przy ich przetwarzaniu, 

a wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych obowiązane są do zachowania ich 

w tajemnicy. Jest to bowiem tajemnica zawodowa6, a obowiązek jej zachowania istnieje 

również po ustaniu zatrudnienia. 

Obowiązkiem administratora danych jest też zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane 

osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane, 

zwłaszcza gdy przekazuje się je za pomocą urządzeń teletransmisji danych7. Dążąc do 

zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym i zagwarantowania reguł ich ochrony, ustawa 

w art. 52 określa odpowiedzialność karną osób administrujących danymi, które naruszają 

choćby nieumyślnie obowiązek zabezpieczenia ich przed zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rolą tego przepisu jest więc zobowiązanie 

administratorów i osób ich reprezentujących w zakresie administrowania danymi do 

                                                 
6 Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera ustawa z 22 stycznia 1998 r. o ochronie informacji 

niejawnych (DzU nr 11, poz. 95). Zob. też R. Zakrzewski: Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, 
�Monitor Prawniczy� nr 10/1998, s. 378-389. 

7 Szczegółowe warunki w tym względzie określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 
nr 80, poz. 521). 
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zachowania szczególnej ostrożności oraz staranności w celu ochrony interesów osób, których 

dane dotyczą.  

Przedmiotem ochrony przez ten przepis są wszelkie dane osobowe gromadzone 

w zbiorach u poszczególnych administratorów, a zwłaszcza ochrona tych danych przed 

dostaniem się w ręce osób nieupoważnionych, a także przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

W szerszym znaczeniu przedmiotem ochrony przez ten przepis jest też zapewnienie, by 

zbierane i gromadzone dane służyły właściwym celom i nie trafiały do podmiotów 

nieuprawnionych, które - wykorzystując je dla swoich celów - mogłyby naruszać sferę 

prywatności osób, których te dane dotyczą.  

Zachowaniem karalnym z art. 52 jest naruszenie obowiązku odpowiedniego 

zabezpieczenia danych, przy czym przepis podkreśla, że chodzi o każde zachowanie, nawet 

nieumyślne. Mogą to być zatem wszystkie zachowania zarówno umyślne i świadome, jak też 

nieumyślne i nieświadome - w postaci niedbalstwa czy też lekkomyślności. Wszystkie one 

będą bowiem wypełniały znamiona występku, który polega na niedopełnieniu obowiązków 

ciążących na osobie administrującej danymi.  

Występki z art. 52 mają charakter formalny i nie wymagają skutku. Dla ich bytu 

wystarcza już samo naruszenie obowiązku zabezpieczenia i narażenie danych na zabranie, 

uszkodzenie lub zniszczenie niezależnie od tego, czy któryś z tych faktów nastąpił i czy 

powstały w następstwie zaniedbań jakiekolwiek szkody materialne lub niematerialne. 

Sprawcą występku z art. 52 może być każda osoba administrująca danymi lub mająca 

z racji wykonywanych obowiązków dostęp do danych przechowywanych w zbiorach, a zatem 

zarówno administrator, na którym ciąży obowiązek zabezpieczenia danych, jak też inna osoba 

reprezentująca podmiot administrujący danymi i zobowiązana do ochrony danych osobowych 

na podstawie umowy zawartej z administratorem danych lub z racji sprawowanej funkcji lub 

zajmowanego stanowiska. Przestępstwo to ma więc charakter indywidualny, gdyż 

odpowiedzialność zależy od wykonywanych obowiązków i dotyczy tylko osób, które mają 

uprawniony dostęp do danych.  

Przestępstwa z art. 52 zostały zagrożone grzywną, ograniczeniem wolności oraz 

pozbawieniem wolności do roku. W tym wypadku ustawodawca przyjął jednakowe 

zagrożenie karne bez względu na rodzaj winy, uznając tym samym, że nieumyślność 

zachowania nie może być przesłanką dla uprzywilejowanego traktowania sprawców, którymi 

będą najczęściej osoby wykonujące swoje obowiązki pracownicze. Wydaje się to zrozumiałe 



 12

w sytuacji dążenia ustawodawcy do zapewnienia bezpieczeństwa danych i powierzania 

dostępu do tych danych osobom solidnym i godnym zaufania.  

 

 

Ustawodawca, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym i określając 

zasady funkcjonowania zbiorów tych danych, ustalił również obowiązki administratorów, 

które mają służyć ułatwieniu nadzoru organów ochrony danych8 nad zbiorami danych 

osobowych. Podstawowe z tych obowiązków dotyczą rejestracji tworzonych zbiorów. Zasadą 

jest bowiem, że administrator danych ma obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji 

Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i dopiero wówczas może rozpocząć 

ich przetwarzanie w zbiorze danych, chyba że ustawa zwalnia go z tego obowiązku. 

Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji powinno zawierać: 

- wniosek o wpisanie zbioru do rejestru zbiorów danych osobowych; 

- oznaczenie podmiotu prowadzącego zbiór i adres jego siedziby lub miejsca 

zamieszkania, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki - jeżeli został mu 

nadany - oraz podstawę prawną upoważniającą do prowadzenia zbioru; 

- zakres i cel przetwarzania danych; 

- sposób zbierania oraz udostępniania danych; 

- opis środków technicznych i organizacyjnych zastosowanych w celach właściwej 

ochrony danych osobowych przed ich zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

- informację o sposobie wypełnienia wymagań technicznych i organizacyjnych 

dotyczących zabezpieczenia urządzeń i systemów informatycznych służących do 

przetwarzania danych.9 

Ogólnokrajowy rejestr zbiorów danych, który zawiera te same informacje, prowadzi 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a administrator danych jest obowiązany 

                                                 
8 Organem tym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którego uprawnienia i zasady działania 

określiła ustawa w rozdziale 2. Natomiast szczegółowe zasady działania określił statut nadany 
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 29 maja 1998 r. w sprawie nadania statutu Biuru 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (DzU nr 73, poz. 464). 

9  Określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w przyp. 7. 
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zgłaszać każdą zmianę informacji zawartych w zgłoszeniu, w terminie 30 dni od dnia 

dokonania zmiany w zbiorze danych .  

Generalny Inspektor wydaje decyzję o odmowie rejestracji zbioru danych, jeżeli: 

- nie zostały spełnione wymagania dotyczące informacji zawartych w zgłoszeniu; 

- przetwarzanie danych naruszałoby zasady przetwarzania danych określone 

w ustawie; 

- urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania zbioru danych 

zgłoszonego do rejestracji nie spełniają podstawowych warunków technicznych 

i organizacyjnych służących ochronie danych. 

Odmawiając rejestracji zbioru danych, Generalny Inspektor nakazuje wstrzymanie 

dalszego przetwarzania danych w tym zbiorze lub ich usunięcie, a nakaz ten podlega 

natychmiastowemu wykonaniu. Administrator danych może zgłosić ponownie zbiór danych 

do rejestracji, ale dopiero po usunięciu wad, które były powodem odmowy rejestracji zbioru 

i wówczas może rozpocząć ich przetwarzanie po zarejestrowaniu zbioru. 

Rejestr ma charakter jawny i każdy ma prawo go przeglądać, a nawet na żądanie 

uzyskać zaświadczenie o zarejestrowaniu wskazanego zbioru danych. Z tych względów 

obowiązkowi rejestracji zbioru danych nie podlegają administratorzy danych: 

- objętych tajemnicą państwową ze względu na obronność lub bezpieczeństwo 

państwa, ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

- dotyczących członków kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej 

sytuacji prawnej; 

- przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego; 

- dotyczących osób zatrudnionych, zrzeszonych lub uczących się u administratora 

danych; 

- dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, 
adwokackiej lub radcy prawnego; 

- tworzonych na podstawie ordynacji wyborczych do Sejmu, Senatu, rad gmin, ustawy 
o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw o referendum i ustawy 
o referendum gminnym; 
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- dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie 
niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności; 

- przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia 
sprawozdawczości finansowej; 

- powszechnie dostępnych; 

- przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu 
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; 

- przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego. 

Dwa pierwsze zbiory dodatkowo są wyłączone spod uprawnień kontrolnych, 
a w szczególności Generalnemu Inspektorowi nie przysługują uprawnienia do:  

- wydawania decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach wykonania 
przepisów o ochronie danych osobowych; 

- wstępu w porze nocnej do pomieszczeń, w których zbiory te są przechowywane 
i przeprowadzania badań lub czynności kontrolnych; 

- żądania okazania do kontroli dokumentów i danych oraz urządzeń i nośników oraz 
systemów informatycznych służących do przetwarzania danych; 

- zlecania sporządzania ekspertyz i opinii o danych zawartych w tych zbiorach. 

W odniesieniu do zbiorów danych osobowych nie mają również zastosowania 
przepisy art. art. 15-18 ustawy dotyczące postępowania kontrolnego i obowiązków 
administratorów w tym zakresie. Ograniczenia są następstwem wyłączenia tych zbiorów spod 
nadzoru sprawowanego przez organy ochrony danych osobowych, a zatem zbiory te nie mogą 
być przedmiotem dokonywanych przez nie kontroli.  

Stosownie do przepisów ustawy, każdej osobie przysługuje prawo do kontroli 
przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych. Administratorzy 
zbiorów na wniosek osoby, której dane dotyczą, mają obowiązek w terminie 30 dni 
poinformować o przysługujących jej prawach odnośnie do danych osobowych jej 
dotyczących; zależnie od wnioskodawcy - także na piśmie, w zrozumiałej formie. 
W szczególności dotyczy to wskazania: jakie dane osobowe zawiera zbiór; w jaki sposób 
zebrano dane; w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane; w jakim zakresie oraz komu dane 
zostały udostępnione. 

Podstawowe prawa do kontroli przetwarzania danych przysługujące osobom, których 
one dotyczą, obejmują natomiast uzyskanie wyczerpującej informacji: 
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- czy taki zbiór istnieje; 

- o administratorze danych - adres jego siedziby i pełna nazwa, a gdy administratorem 
danych jest osoba fizyczna - jej miejsce zamieszkania oraz imię i nazwisko; 

- o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 

- od kiedy przetwarza się w zbiorze dane oraz jaka jest ich treść; 

- o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest 
zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, służbowej lub 
zawodowej; 

- o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub 
kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane. 

Wymienione uprawnienia do uzyskiwania informacji mogą być przez osoby 
zainteresowane wykorzystywane nie częściej niż raz na sześć miesięcy. Jeżeli dane są 
przetwarzane dla celów naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych lub 
archiwalnych, administrator danych może odstąpić od informowania osób o przetwarzaniu ich 
danych, gdy pociągałoby to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem. Warto 
odnotować, że wobec zestawienia przepisów art. 34 i 30 ustawy, administrator może również 
odmówić udzielenia informacji i udostępnienia danych osobowych osobie zainteresowanej, 
gdyby spowodowało to istotne naruszenie jej dóbr osobistych. 

Osobie zainteresowanej, ze względu na przetwarzanie jej danych osobowych, 
przysługuje również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych 
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są 
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo 
są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W takim wypadku administrator 
danych jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki, do ich uzupełnienia, uaktualnienia, 
sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych 
lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których 
tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.  

W razie niedopełnienia przez administratora danych tego obowiązku osoba, której 

dane dotyczą, może się zwrócić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

z wnioskiem o nakazanie dopełnienia tego obowiązku. 

Ponadto, gdy przetwarzanie danych dotyczy zadań realizowanych dla dobra 

publicznego albo usprawiedliwionych celów administratorów danych, osobom 

zainteresowanym przysługuje prawo do:  
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- wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej 

danych ze względu na jej szczególną sytuację; 

- wniesienia sprzeciwu, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach 

marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi 

danych. 

W razie wniesienia żądania, administrator danych ma obowiązek zaprzestania 

przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazania 

żądania Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, który podejmuje stosowną decyzję.  

Jeśli natomiast zostanie wniesiony sprzeciw, dalsze przetwarzanie kwestionowanych 

danych jest bezwzględnie niedopuszczalne. W celu zagwarantowania realizacji przez 

administratorów obowiązków rejestracji zbiorów i informowania zainteresowanych osób 

o ich prawach, ustawodawca sankcjonuje ich niedopełnienie w art. 53 i art. 54 ustawy.  

Przedmiotem ochrony przez te przepisy jest prawidłowość przetwarzania danych 

osobowych - czyli legalność zbiorów, w których są one gromadzone i przetwarzane - poprzez 

umożliwienie nadzoru nad zbiorami i kontroli danych przez osoby zainteresowane. 

W szerszym rozumieniu, przedmiotem ochrony jest zapewnienie prywatności osobom, 

których dane osobowe są przetwarzane w odnośnych zbiorach, a także zgodności z zasadami 

prawa i poszanowania praw osób, których dane dotyczą. Wyrażają to przepisy dotyczące 

centralnego nadzoru nad danymi osobowymi zbieranymi przez podmioty uprawnione 

i zobowiązujące administratorów do rejestracji zbiorów oraz do informowania osób 

zainteresowanych o ich prawach. 

Zachowaniem karalnym z art. 53 jest zaniechanie zgłoszenia do rejestracji zbioru 

pomimo takiego obowiązku. Natomiast czynem karalnym z art. 54 ustawy jest niedopełnienie 

obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub obowiązku 

przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z jej praw przyznanych 

bezpośrednio w ustawie. W obu wypadkach chodzi zatem o wszystkie zachowania zarówno 

umyślne i świadome, jak też nieumyślne i nieświadome w postaci niedbalstwa czy też 

lekkomyślności; wszystkie one będą bowiem wypełniały znamiona tych występków, które 

polegają na niedopełnieniu obowiązków ciążących na osobie administrującej danymi 

osobowymi. 

Występki z art. 53 i 54 mają przy tym charakter formalny, gdyż nie wymagają 
zaistnienia jakichkolwiek skutków, a dla ich bytu wystarcza już samo naruszenie obowiązku 
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rejestracyjnego lub obowiązku poinformowania osoby zainteresowanej o jej prawach albo 
przekazania jej informacji umożliwiających korzystanie z tych praw. Odpowiedzialność jest 
w tym wypadku niezależna od tego, czy powstała w następstwie zaniedbań jakakolwiek 
szkoda materialna lub niematerialna.  

Sprawcą występku z art. 53 mogą być osoby mające obowiązek zgłoszenia zbioru do 
rejestracji, a występku z art. 54 - osoby administrujące zbiorami danych, zobowiązane  do 
poinformowania zainteresowanych o ich prawach. Sprawcami mogą być zarówno 
administrator, na którym ciąży obowiązek zgłoszenia i informowania, jak też osoby 
reprezentujące podmiot administrujący danymi i zobowiązane do informowania osób 
zainteresowanych o ich prawach z racji sprawowanej funkcji lub zajmowanego stanowiska. 
Przestępstwa te mają charakter indywidualny, gdyż odpowiedzialność zależy od nałożenia na 
administratora obowiązków ustawowych lub od faktycznego wykonywania określonych 
obowiązków. Odpowiedzialność dotyczy tylko osób, które są uprawnione do dostępu do 
zbiorów i danych osobowych.  

Oba przestępstwa z art. 53 i 54 zostały zagrożone grzywną, ograniczeniem wolności 
bądź pozbawieniem wolności do roku. W tym wypadku ustawodawca, podobnie jak w art. 52, 
przyjął jednakowe zagrożenie karne, bez względu na rodzaj winy. 
 

 
 
Przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych nie zawierają uregulowań 

odmiennych w stosunku do zasad odpowiedzialności karnej określonych w części ogólnej 
Kodeksu karnego, a zatem - zgodnie z zasadą wynikającą z art. 116 k.k. � przepisy części 
ogólnej Kodeksu karnego znajdują zastosowanie do przestępstw określonych w art. art. 49�54 
omawianej ustawy. Odpowiedzialność za występki przeciwko prawidłowości gromadzenia 
i przetwarzania danych osobowych ma na celu ochronę zbiorów danych osobowych i samych 
danych w nich gromadzonych, a pośrednio - ochronę prywatności osób, czyli ochronę 
jednego z konstytucyjnych praw obywatelskich. 

Przestępstwa określone w ustawie o ochronie danych osobowych mają przy tym 
charakter formalny, czyli ich zaistnienie nie jest uzależnione od wystąpienia jakiegokolwiek 
skutku materialnego lub niematerialnego u osób, których przetwarzane dane dotyczą. 
Ustawodawca traktuje te przestępstwa jako występki porządkowe o charakterze naruszeń 
ściśle określonych obowiązków administratorów zbiorów danych lub osób administrujących 
danymi. Ustawodawca zawęża zatem odpowiedzialność do oznaczonej grupy sprawców, 
tj. do osób uprawnionych do przetwarzania danych. Jest to uzasadnione  w sytuacji dążenia 



 18

ustawodawcy do zapewnienia ochrony danych osobowych i oparciu ich bezpieczeństwa na 
szczególnej staranności administratorów poprzez zobowiązanie ich do powierzania dostępu 
do tych danych osobom solidnym i godnym zaufania.  

W przepisach ustawy o ochronie danych osobowych nie zostały również przewidziane 
odmienne od ogólnych � zawartych w Kodeksie postępowania karnego - uregulowania 
proceduralne. Przestępstwa określone w ustawie o ochronie danych osobowych są więc 
ścigane z urzędu.  

 

dr Ryszard Zakrzewski 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 

mgr Marek Organiściak 



KONTROLA   W    INNYCH    KRAJACH 
_______________________________________________________________________ 
 
 

 

Jacek Mazur 

 

 

AUDYT  WYKONANIA  BUDŻETU  PAŃSTWA 

PRZEZ  NAJWYŻSZE  ORGANY  KONTROLI  W  NIEKTÓRYCH  KRAJACH 

 

 

Kontrola wykonania budżetu państwa to sformalizowana procedura, zwykle 

regulowana normami wysokiego rzędu (m.in. konstytucyjnymi), o istotnym znaczeniu dla 

relacji między parlamentem a rządem. W określonym terminie po zakończeniu roku 

finansowego rząd przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu, które podlega rozpatrzeniu 

przez parlament. W niektórych krajach parlament rozstrzyga następnie w kwestii udzielenia 

rządowi absolutorium.  

Dokonując oceny wykonania budżetu, parlament korzysta z pomocy najwyższego 

organu kontroli. W poszczególnych krajach najwyższe organy kontroli mają różną pozycję, są 

różnie zorganizowane i działają w różny sposób, natomiast z reguły mają takie same 

podstawowe zadanie - w postaci kontroli wykonania budżetu. 

W niektórych krajach kontrola ta ma charakter audytu finansowego lub zbliżony. 

Najwyższe organy kontroli pełnią wówczas rolę zewnętrznego audytora budżetu państwa, 

działającego w imieniu parlamentu. Poniżej przedstawiono elementy rozwiązań prawnych 

i praktyki najwyższych organów kontroli Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec, Kanady 

i Stanów Zjednoczonych oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego - najwyższego 

organu kontroli Unii Europejskiej. 

 

Narodowy Urząd Kontroli Wielkiej Brytanii 

 

W Wielkiej Brytanii nie ma budżetu państwa w naszym rozumieniu tego pojęcia. 

Parlament uchwala otwarcie kredytów budżetowych odrębnie dla każdego z ministerstw, 

agencji rządowych itd.; zwykle nie przestrzega się też reguły rocznego okresu budżetu. Nie 

istnieje zatem instytucja absolutorium czy zbliżona: kontrole wykonania poszczególnych 
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rachunków (łącznie ponad 500) prowadzi Narodowy Urząd Kontroli (NUK). Kontrola 

zmierza do potwierdzenia, że sprawozdania finansowe zostały przygotowane w sposób 

prawdziwy i rzetelny, zaś środki zostały wydatkowane wyłącznie na cele i do wysokości kwot 

określonych przez parlament, a ponadto zgodnie z przepisami ustawowymi oraz innymi 

zasadami, określonymi przez parlament i inne organy. Kontrola prowadzona jest według 

uznanych standardów i zasad praktyki. W rezultacie badania Kontroler i Audytor Generalny 

potwierdza swoim podpisem prawidłowość rachunku lub formułuje zastrzeżenia. Jest to 

kontrola poświadczająca (certification/attestation audit). Ponadto NUK prowadzi kontrolę 

wykonania zadań1. 

Zgodnie z przyjętą w Wielkiej Brytanii definicją, kontrola poświadczająca jest to 

niezależne badanie i wyrażenie opinii na temat sprawozdania finansowego przez kontrolera, 

zgodnie z jego upoważnieniem i obowiązkami ustawowymi. Zasadniczym celem kontroli jest 

zatem �sformułowanie opinii� o sprawozdaniu finansowym. Następuje to przez wydanie 

poświadczenia dotyczącego ksiąg rachunkowych. Nie oznacza to, że kontroler musi 

sprawdzić każdą transakcję, która miała miejsce w okresie objętym księgami rachunkowymi 

w celu stwierdzenia, czy są one w pełni prawidłowe. Początkowo badano wszystkie 

dokumenty finansowe (z wyjątkiem wojska i marynarki), lecz od 1921 r. ustawa dopuszcza 

kontrolę wyrywkową.  

Kontrola poświadczająca NUK zbliżona jest do kontroli finansowej prowadzonej 

w sektorze prywatnym, lecz jej zakres jest szerszy: chodzi o sprawdzenie rachunków nie tylko 

z punktu widzenia zgodności z ustawami i regułami rachunkowości, lecz także z punktu 

widzenia realizacji celów parlamentu oraz przestrzegania zasad wydatkowania środków, 

ustalonych przez parlament i rząd. Tym samym kontrola dostarcza pewnej i rzetelnej 

informacji zarówno o realizacji wydatków i dochodów, jak i o sposobie wykorzystania 

zasobów przez poszczególne jednostki.  

Procedura kontroli odpowiada zasadom przyjętym przez firmy audytorskie. Działanie 

na podstawie podobnych założeń umożliwia porównanie jakości pracy NUK z sektorem 

prywatnym oraz daje pewność, że uzyskane wyniki pozostają w zgodności z uznanymi 

standardami kontroli. NUK bierze udział w pracach Rady ds. Praktyki Audytorskiej (Auditing 

Practice Board), która określa zasady pracy kontrolnej przez opracowywanie 

                                                 
1 Financial Audit Manual, National Audit Office, September 1995; J.Mazur: Kontroler i Audytor Generalny 

Wielkiej Brytanii jako organ wspomagający Izbę Gmin, �Kontrola Państwowa� nr 1/1995; J.Kobeszko: 
Kontrola finansowa realizowana przez Narodowy Urząd Kontroli Wielkiej Brytanii, �Kontrola Państwowa� 
nr 4/1995; T.Bolek, M.Góra: Narodowy Urząd Kontroli Wielkiej Brytanii - niektóre aspekty działalności 
kontrolnej i organizacji, �Kontrola Państwowa� nr 2/1996; B.Sandberg: Attestation Audit - Appendice 3. 
Attestation/Certification Audit in the UK, March 2000 (maszynopis). 
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i upowszechnianie standardów kontroli. W tym celu Rada wydaje deklaracje, które formułują 

zasady i procedury obowiązujące wszystkich kontrolerów prowadzących kontrolę finansową 

(Statements of Auditing Standards � SAS). Poza standardami kontroli, Rada opracowuje 

szczegółowe wytyczne, tzw. uwagi praktyczne (practice notes), które mają charakter 

objaśniający i określają �zasady dobrej praktyki�. Część uwag praktycznych dotyczy kontroli 

w sektorze publicznym; zostały one opracowane w ścisłej współpracy z NUK. Zarówno 

standardy kontroli, jak i uwagi praktyczne dotyczące sektora publicznego zamieszczone są 

w podręczniku NUK. 

Opinia kontrolna musi być oparta na dowodach. Zgodnie ze standardami kontroli, 

dowody powinny mieć znaczenie dla sprawy i być rzetelne; konieczne jest też zgromadzenie 

wystarczającej ilości dowodów. Istotność dowodów zapewnia się przez ustalenie ogólnych 

celów kontroli, tak by gwarantowały one, że wszystkie rodzaje błędów (zaniedbania, utajenie, 

nieprawidłowości itp.) zostaną wykryte.  

Generalnie w praktyce NUK istnieją dwa sposoby uzyskiwania dowodów niezbędnych 

do wydania opinii o rachunku. Pierwszy to oparcie się na wewnętrznych procedurach 

kontrolnych jednostki kontrolowanej. Podstawą wydania opinii jest wówczas dokładne 

zbadanie systemu rachunkowości jednostki i istniejących procedur, dokonanie oceny ich 

funkcjonowania oraz wyrywkowe sprawdzenie ich skuteczności. Drugi sposób polega na 

bezpośrednim skontrolowaniu wybranych transakcji lub sprawozdań pod względem ich 

zgodności ze stanem rzeczywistym (lub pożądanym). Zwykle stosowana jest kombinacja obu 

tych sposobów, w zależności od specyfiki kontrolowanej jednostki oraz wyników badania 

wstępnego, poprzedzonego szczegółowym rozpoznaniem systemu rachunkowości jednostki. 

Poświadczenie, które wydaje NUK, dopuszcza zwykle istnienie pewnych błędów 

w księgach rachunkowych. Koncepcja, zgodnie z którą księgi rachunkowe mogą uzyskać 

poświadczenie bez zastrzeżeń, o ile tylko poziom błędów nie zostanie uznany za istotny, 

ogranicza rozmiary prac kontrolnych, jakie muszą być wykonane. Zakres kontroli można 

ograniczyć jeszcze bardziej poprzez wzięcie na siebie przez NUK pewnego ryzyka, że 

wydana opinia pokontrolna może być błędna. Oczywiście, do przyjęcia jest jedynie 

nieznaczny poziom ryzyka, a zatem przy formułowaniu opinii pokontrolnej wymagany jest 

wysoki poziom pewności. 

Wynikiem kontroli jest opinia stwierdzająca, czy sprawozdanie finansowe 

�odpowiednio� przedstawia dochody i wydatki oraz czy daje �prawidłowy i rzetelny� ich 

obraz. Zwykle opinia zawiera: tytuł z podaniem odbiorcy (adresata); akapit wstępny, 

określający kontrolowane sprawozdanie finansowe oraz zastosowane konwencje i standardy 
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rachunkowości, a także odrębne sekcje poświęcone podstawie formułowanej opinii oraz 

odpowiedzialności kontrolera i kierowników jednostki kontrolowanej. Forma opinii zależy od 

podstawy księgowania, np. w pełnej księgowości narastającej w opinii stosuje się zwykle 

wyrażenia �prawdziwy i słuszny�. 

W ostatnich latach zasadą stało się również formułowanie przez NUK opinii na temat 

oświadczenia o systemach wewnętrznej kontroli finansowej, które obecnie często stanowi 

część sprawozdania finansowego. Oświadczenie to opracowuje jednostka kontrolowana 

w celu przekazania informacji o kontrolach wewnętrznych, za które odpowiada i o tym, czy 

stanowią one wystarczającą gwarancję skutecznych i wydajnych działań. 

 

Urząd Kontroli Państwowej Norwegii 

 

Zgodnie z art. 75k norweskiej konstytucji, obowiązkiem Stortingu (parlamentu) jest 

�przyjmowanie postanowień dotyczących procedury badania sprawozdań państwowych 

urzędników finansowych� oraz �mianowanie pięciu kontrolerów, którzy corocznie 

sprawdzają rachunki państwa i publikują wyciągi z nich; w tym celu rachunki zostają 

udostępniane kontrolerom w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu tego roku, na który sumy były 

przez Storting przyznane�. Owych pięciu kontrolerów stanowi Urząd Kontroli Państwowej 

(Rijksrevisjo-nen - UKP). UKP podlega Stortingowi i jest jednym z narzędzi, za pomocą 

których sprawuje on kontrolę nad administracją rządową2.  

Zadania Urzędu Kontroli Państwowej zostały określone bardziej szczegółowo w art. 1 

ustawy z 1918 r. o kontroli rachunków publicznych (ze zmianami w 1930 r. i 1992 r.):  

�Na Urzędzie Kontroli Państwowej utworzonym na mocy art. 75k Konstytucji spoczywają 

następujące obowiązki, realizowane zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Storting:  

a) kontrolowanie wszystkich rachunków w zakresie gotówki, zasobów i wartości wszelkiego 

rodzaju prowadzonych przez ministerstwa i inne władze oraz osoby odpowiedzialne za 

prowadzenie rachunków, oraz kontrolowanie dyspozycji wymienionych wcześniej władz 

i osób w odniesieniu do tych rachunków; 

b) przedstawianie propozycji do decyzji parlamentu w zakresie rachunków i dyspozycji 

dotyczących gotówki, zasobów i wartości wszelkiego rodzaju przedłożonych przez 

ministerstwa;  

                                                 
2 H.Desfeuilles: Le pouvoir de contrôle des parlements nordiques, Paris 1972, p. 258-269; The General 

Guidelines and Framework Conditions for Auditing oraz The Guidelines for Financial Auditing (adopted 
at the meeting of the Board of Auditors General on 15 December 1998), Office of the Auditor General of 
Norway, dostępne na stronie internetowej Urzędu <http://www.riksrevisjonen.no>. 
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c) wydawanie decyzji dotyczących rachunków i dyspozycji, które nie podlegają decyzji 

parlamentu.�  

 

Ustawa dokonała podziału na �rachunki państwa� (obecnie nazywane rachunkami 

centralnymi), które są tworzone w rządzie i ministerstwach, oraz wszelkie inne rachunki 

tworzone przez rząd, nazywane rachunkami specjalnymi. Storting ma wyłączne prawo 

podejmowania decyzji co do rachunków centralnych, natomiast jego uprawnienia w zakresie 

rachunków specjalnych zostały przekazane Urzędowi Kontroli Państwowej.  

Na podstawie ustawy Storting uchwalił �Instrukcję w sprawie kontroli rachunków 

publicznych�. Artykuł 5 instrukcji ustala, do których aspektów pracy UKP powinien 

przykładać szczególną wagę:  

�Przy wykonywaniu swoich zadań Urząd Kontroli Państwowej bada w szczególności:  

1) czy rachunki są przedstawiane we właściwym czasie i we właściwej formie, a także czy są 

kontrolowane możliwie szybko i z należytą starannością;  

2) czy wszystkie należności na rzecz państwa zostały zapłacone we właściwym czasie lub czy 

płatności wymagano w odpowiedni sposób, czy wszystkie koszty państwa zostały zapłacone 

lub przekazane do zapłacenia we właściwym czasie, a także czy wszystkie dochody 

i wydatki, zasoby i wartości wszelkiego rodzaju zostały wprowadzone do rachunków 

zgodnie z odpowiednimi zasadami;  

3) czy jakieś dochody lub wydatki nie są niezgodne z budżetem zatwierdzonym przez Storting, 

czy wszystkie kwoty wprowadzono na właściwy rachunek, czy nie miały miejsca 

nieupoważnione przelewy gotówkowe z jednego okresu budżetowego do drugiego;  

4) czy zatwierdzone zasady były przestrzegane bez niepotrzebnej zwłoki, a także czy budżety 

są wdrażane przy zastosowaniu dobrego profesjonalnego osądu i z należnym 

uwzględnieniem zasad rzetelnego zarządzania finansami;  

5) czy wszystkie dochody, wydatki, zasoby i bilanse w oddzielnych rachunkach, które ujmuje 

się w centralnych rachunkach rządowych, są właściwie księgowane na tym rachunku.�  

Ponadto Urząd Kontroli Państwowej prowadzi kontrolę wykonania zadań oraz 

kontrolę wykorzystania udziałów państwa w spółkach prywatnych (corporate control). 

Celem kontroli finansowej, jaką prowadzi UKP, jest uzyskanie informacji na temat 

rachunków jednostki oraz dyspozycji, które zostały odzwierciedlone w rachunkach, aby 

umożliwić podjęcie decyzji, czy rachunki można zatwierdzić i czy dyspozycje można 

zaakceptować. Kontrole obejmują zatem dwa elementy: analizę i ocenę technicznych 

aspektów rachunków i praktyki księgowej kontrolowanej jednostki, co nazywane jest 
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�kontrolą rachunkowości� oraz badanie sposobu wykorzystywania funduszy, określane jako 

�kontrola dyspozycji�. 

Kontrola rachunkowości definiowana jest jako wszystkie badania i procedury 

niezbędne, aby kontrolerzy mogli potwierdzić �z należytą dokładnością�, że rachunki są 

kompletne, dokładne i rzetelne. Oznacza to, że wszystkie wydatki i przychody, zasoby 

i wartości wszelkiego rodzaju zostały zarejestrowane we właściwej kwocie, zgodnie 

z odpowiednimi zasadami i przepisami dotyczącymi rachunkowości. Kontrola obejmuje także 

ocenę reguł kontroli wewnętrznej, w tym badanie systemów księgowych i zarządzania 

finansami. Ponadto w skład kontroli rachunkowości wchodzi weryfikacja wszelkich 

dodatkowych rachunków i systemów pomocniczych używanych przez kontrolowaną 

jednostkę, takich jak rachunki materiałów i zapasów.  

�Kontrolę dyspozycji� definiuje się jako kontrolowanie, czy dyspozycje 

odzwierciedlone w rachunkach są zgodne z decyzjami i intencją Stortingu oraz 

obowiązującymi przepisami, a także czy są dopuszczalne w świetle norm i standardów 

zarządzania finansowego w rządzie. Kontrola ta jest planowana i prowadzona pod kątem 

oceny ryzyka i istotności, tak aby wybrać dyspozycje, które mają poważne konsekwencje 

finansowe. Zakres kontroli nie ogranicza się do dyspozycji aktywnych - brak działania ze 

strony administracji rządowej w jakiejś dziedzinie również może być przedmiotem badania 

w celu sprawdzenia, czy bierność agencji miała niekorzystne konsekwencje finansowe.  

Rozróżnienie między rachunkami prowadzonymi przez ministerstwa (rachunki 

centralne) oraz rachunkami prowadzonymi przez �inne władze i osoby odpowiedzialne za 

prowadzenie rachunków� (rachunki specjalne) jest ważne z punktu widzenia uprawnień 

Urzędu Kontroli Państwowej do ich zatwierdzania. Zgodnie z art. 1c ustawy o kontroli 

rachunków publicznych, obowiązkiem UKP jest podejmowanie decyzji odnośnie do 

rachunków i dyspozycji, które nie zostały zastrzeżone do decyzji parlamentu. Oznacza to, że 

UKP ma prawo zatwierdzania wszystkich państwowych rachunków prócz rachunków 

centralnych. Równocześnie - zgodnie z art. 1b tej ustawy - obowiązkiem UKP jest 

przedstawienie parlamentowi propozycji co do rachunków centralnych.  

Postanowienie, które przyznaje UKP prawo zatwierdzania rachunków specjalnych ma 

charakter zasadniczy, nawet jeżeli nie jest możliwe ustalenie wyraźnej granicy między 

kontrolą rachunków specjalnych a kontrolą rachunków centralnych. Dyspozycje zawarte 

w rachunkach specjalnych zazwyczaj zawarte są również w rachunkach centralnych, 

a ministrowie odpowiadają za monitorowanie i śledzenie działalności podległych im agencji. 

Jednakże UKP nie jest zobowiązany do przedstawiania Stortingowi wyników kontroli 
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rachunków specjalnych; ma to miejsce jedynie, gdy wyniki kontroli uważa się za tak bardzo 

istotne, iż uzasadnia to zainteresowanie nimi parlamentu, albo w przypadku, gdy dana 

jednostka nie reaguje na poważne uwagi wysuwane przez UKP. Dodatkowo, na mocy art. 6 

ustawy, zainteresowany minister ma prawo domagać się, aby decyzja UKP, która może 

prowadzić do jego odpowiedzialności konstytucyjnej, została rozpatrzona przez Storting. 

Generalną zasadą jest jednak, że uprawnienie do poświadczania rachunków specjalnych 

należy do Urzędu Kontroli Państwowej. 

Urząd Kontroli Państwowej zatwierdza rachunek specjalny, jeżeli kontrola nie 

wykazała istotnych błędów lub niedociągnięć. Tradycyjnie następowało to przez wydanie 

pokwitowania. Ostatnio, w związku z pracami nad projektem nowej ustawy i instrukcji dla 

UKP, praktyka wydawania pokwitowań jest weryfikowana. W związku z tym UKP nie 

wydaje już pokwitowań, zaś rachunek uznaje się za zatwierdzony, jeżeli kontrolowana 

jednostka nie została powiadomiona o odmowie zatwierdzenia w ciągu sześciu miesięcy od 

zakończenia roku podatkowego.  

 

Federalna Izba Obrachunkowa Niemiec 

 

Na mocy art. 114 konstytucji z 1949 r. "Federalny minister finansów obowiązany jest 

składać corocznie Parlamentowi Federalnemu oraz Radzie Federalnej sprawozdanie 

z wszystkich wpływów i wydatków, jak również ze stanu majątku i zadłużenia. Sprawozdanie 

bada Federalna Izba Obrachunkowa [...]. Sprawozdanie ogólne oraz wykaz majątku i 

zadłużenia wraz z uwagami Federalnej Izby Obrachunkowej należy przedłożyć w ciągu 

następnego roku budżetowego Parlamentowi Federalnemu i Radzie Federalnej celem 

udzielenia rządowi federalnemu absolutorium [...]". 

W sprawozdaniach rządowych porównuje się - ogólnie rzecz biorąc - projektowane 

i rzeczywiste dochody i wydatki, przedstawiając szczegółowe informacje o wykonaniu każdej 

z części budżetu. Zawierają one uzasadnienie wydatków ponadplanowych i pozaplanowych, 

natomiast nie wymaga się objaśnienia zmniejszenia wydatków, nawet gdy wiązało się to 

z niewykonaniem programu rządu. Sprawozdania są obszerne - łącznie liczą około 3000 

stron. 

Kompetencje Federalnej Izby Obrachunkowej (FIO) zostały bliżej określone w § 89 

ust. 1 ustawy z 1969 r. o budżecie federalnym (Bundeshaushaltsordung � BHO), zgodnie 

z którym może ona kontrolować: 1) dochody, wydatki, zobowiązania, majątek i zadłużenie; 

2) przedsięwzięcia, które mogą powodować skutki finansowe; 3) depozyty i zaliczki; 
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4) wykorzystanie środków przydzielonych do samodzielnego gospodarowania. Kontrola 

obejmuje przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących wykonania budżetu i działalności 

gospodarczej, a w szczególności: czy postępuje się zgodnie z ustawą budżetową i budżetem, 

czy dochody i wydatki są uzasadnione i udokumentowane, czy rachunkowość budżetowa 

i majątkowa prowadzona jest zgodnie z przepisami, czy działa się oszczędnie i wydajnie albo 

też czy można było wykonać zadania w inny, bardziej skuteczny sposób bądź przy 

mniejszych nakładach osobowych i rzeczowych (§ 90). O wynikach kontroli powiadamia się 

badaną instytucję, zwracając się o odpowiedź w wyznaczonym terminie. O wynikach, które 

mają zasadnicze znaczenie lub są istotne pod względem finansowym, FIO powiadamia także 

federalne ministerstwo finansów (§ 96). 

Najważniejsze wyniki kontroli Federalna Izba Obrachunkowa przedstawia 

w sprawozdaniu rocznym dla Parlamentu Federalnego, Rady Federalnej i rządu federalnego � 

w �Uwagach�. Zgodnie z § 97 ustawy, należy w nich określić: 

1) czy rozliczenia budżetowe i majątkowe oraz kwoty podane w księgach zgadzają się 

oraz czy dochody i wydatki zostały udokumentowane zgodnie z przepisami; 

2) czy były wypadki postępowania niezgodnego z przepisami i zasadami dotyczącymi 

wykonania budżetu i działalności gospodarczej; 

3) czy i jakie istotne zarzuty postawiono w wyniku kontroli udziałów 

w przedsiębiorstwach wyposażonych w osobowość prawną; 

4) jakie przedsięwzięcia (środki zapobiegawcze) proponuje się na przyszłość. 

Cechą niemieckiego systemu kontroli - poczynając od lat dwudziestych XIX wieku - 

jest to, że kontrolą rachunków zajmują się tzw. jednostki kontroli wewnętrznej. Owe 

jednostki, które początkowo (do 1922 r.) pełniły wyłącznie funkcję komórek kontroli 

wewnętrznej, w rozwoju historycznym coraz bardziej przybliżały się do Federalnej Izby 

Obrachunkowej i obecnie mają charakter wyodrębnionych placówek kontrolnych Izby. 

Wyniki ich kontroli wykorzystywane są przy opracowywaniu �Uwag�. W ciągu 

kilkudziesięciu lat wytworzył się podział pracy, w którym jednostki kontroli wewnętrznej 

zajmują się głównie kontrolą finansową (kontrolą rachunków), natomiast Federalna Izba 

Obrachunkowa skupia się na kontroli zarządzania finansowego, sprawności działania, 

oszczędności, wydajności i skuteczności, czyli na kontroli działalności administracji3. 

 

                                                 
3 R.P.Krawczyk: Federalna Izba  Obrachunkowa w Niemczech - porównania i wnioski, �Kontrola Państwowa� 

nr 5/1992; B.Friedmann: Skuteczność działania Federalnej Izby Obrachunkowej Niemiec, �Kontrola 
Państwowa� nr 2/1997, J.Mazur: Kontrola wewnętrzna w administracji federalnej Niemiec, �Kontrola 
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�Uwagi� służą Parlamentowi Federalnemu za podstawę rozpatrywania kwestii 

absolutorium dla rządu federalnego. Przedstawiają one wyniki ważniejszych kontroli FIO 

oraz wnioski w odniesieniu do gospodarki budżetowej i zarządzania w poszczególnych 

dziedzinach administracji. Sprawozdanie zawiera deklarację, iż kontrole nie ujawniły 

niezgodności w rachunkach wykonania budżetu, ani na kontach majątkowych, oraz że 

przeprowadzone kontrole wydatków i dochodów pozwalają stwierdzić, że były one 

realizowane ogólnie prawidłowo, jednak bez potwierdzenia rachunkowości budżetowej. 

Kontrola wykonania budżetu przez FIO nie ma zatem charakteru audytu, choć jest do niego 

zbliżona. 

W Parlamencie Federalnym sprawozdania ministra finansów i uwagi Federalnej Izby 

Obrachunkowej są rozpatrywane przez podkomisję ds. kontroli rachunków budżetowych 

Komisji Budżetowej. Podkomisja przez kilka miesięcy - zwykle od stycznia do maja - 

rozpatruje, z udziałem przedstawicieli ministerstw, sprawy podniesione przez FIO. Wynikają 

z tego wnioski dla treści i sposobu ujęcia przyszłego budżetu, formułowane w postaci uwag 

i zaleceń pod adresem rządu, natomiast parlament mało interesuje się kwestią absolutorium. 

Nie ma zwyczaju powracania do różnic zdań między rządem a opozycją, jakie istniały na 

etapie uchwalania budżetu - i to również wtedy, gdy zmieniła się większość rządowa. Nie 

było dotychczas sytuacji odmówienia absolutorium rządowi federalnemu, a tylko nieliczne 

odmowy dotyczyły rządów krajowych. Główną przyczyną jest brak zainteresowania 

sprawami, które dotyczą przeszłości: prace nad zestawieniem rachunków budżetowych trwają 

blisko rok, opracowywanie uwag przez FIO - kolejny rok, prace w Komisji Budżetowej - 

następnych kilkanaście miesięcy. Powoduje to, że debata plenarna w kwestii absolutorium 

odbywa się w 3-4 lata po zakończeniu roku budżetowego4. 

 

Urząd Kontrolera Generalnego Kanady 

 

Występując w roli audytora działającego w imieniu parlamentu, Kontroler Generalny 

musi badać �rachunki publiczne� Kanady (public accounts of Canada, comptes publics 

du Canada), czyli zbiorcze sprawozdania finansowe rządu, a następnie wyrazić opinię, czy 

zawarte w nich informacje są dokładne i odpowiadają zasadom rachunkowości rządu 

federalnego. Kontroler Generalny obowiązany jest również przedstawić ewentualne 

                                                                                                                                                         
Państwowa� nr 3/1997; E.Kaltenbach: Kontrola finansów przez Federalną Izbę Obrachunkową w Niemczech, 
�Przegląd Sejmowy� nr 6/1997. 
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zastrzeżenia do tych sprawozdań. Aby sporządzić taką opinię, Urząd Kontrolera Generalnego 

corocznie przeprowadza �poświadczanie rachunków� wszystkich rządowych ministerstw 

i agend. Rezultaty kontroli są przedstawiane w dokumencie zatytułowanym "Opinie 

i obserwacje Kontrolera Generalnego dotyczące sprawozdań finansowych rządu Kanady". 

Ponadto Kontroler Generalny wyraża oddzielną opinię o sprawozdaniach finansowych każdej 

osoby prawnej prawa publicznego (Crown corporation, société d�État) oraz agend 

rządowych, do których został wyznaczony jako audytor. Obok kontroli poświadczającej, 

Urząd Kontrolera Generalnego prowadzi kontrolę zgodności (compliance audit) i kontrolę 

wykonania zadań5. 

Wszystkie środki finansowe zebrane i wydane przez rząd Kanady na podstawie 

pełnomocnictw udzielonych przez parlament przechodzą przez rachunek centralny, zwany 

�Zbiorczym funduszem dochodów� (Consolidated Revenue Fund, Trésor). Zgodnie z ustawą 

z 1951 r. o zarządzaniu finansowym, ze zmianami (Financial Administration Act), rząd 

federalny Kanady obowiązany jest corocznie przedkładać parlamentowi, w terminie do dnia 

31 grudnia (tzn. w ciągu 9 miesięcy po zakończeniu roku finansowego) zbiorcze 

sprawozdanie finansowe z transakcji, które przepłynęły przez ten fundusz, zwane 

�rachunkami publicznymi�. 

Sprawozdania finansowe rządu są zbliżone do sprawozdań przedsiębiorstw sektora 

prywatnego: zawierają one bilans (balance sheet), rachunek wyników (operating statement) 

i informację o zmianach w sytuacji finansowej (statement of changes in financial position). 

Bilans rządu (zestawienie aktywów i pasywów) przedstawia sytuację finansową rządu 

z punktu widzenia sald gotówkowych i inwestycji, z uwzględnieniem sum należnych rządowi 

oraz od rządu na koniec roku finansowego. Rachunek wyników przedstawia dochody 

i wydatki realizowane w ciągu roku, jak też wynikający z tego deficyt. Dochody są ujęte 

według typów, zaś wydatki z punktu widzenia funkcji. Informacja o zmianach w sytuacji 

finansowej ukazuje potrzeby kasowe rządu na działalność bieżącą i inwestycje oraz sposób 

ich finansowania. Sprawozdania te, choć podobne do sprawozdań przedsiębiorstw 

prywatnych, sporządzane są na podstawie nieco innych zasad rachunkowości. Różnice 

polegają m.in. na tym, że sprawozdanie nie obejmuje przedsiębiorstw, które są własnością lub 

są pod kontrolą rządu, ponadto dobra trwałe, takie jak ziemia, budynki, wyposażenie, są 

traktowane jako wydatkowane w roku ich nabycia. 

                                                                                                                                                         
4 L.Garlicki: Parlament a rząd w Republice Federalnej Niemiec, Warszawa 1978, s. 202-207. 
5  D.Desautels: Działalność Urzędu Kontrolera Generalnego Kanady, �Kontrola Państwowa� nr 2/1998; 

Annual Audit Manual, Office of the Auditor General of Canada, revised May 2002. 
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�Rachunki publiczne� zawierają zestaw podsumowujących sprawozdań finansowych 

rządu jako całości. Ustawa o Kontrolerze Generalnym wymaga, aby Urząd wyrażał opinię 

o tych sprawozdaniach. Przygotowanie opinii kontrolnej polega głównie na określeniu, czy 

zawierają one "istotne nieścisłości" (�material misstatements�, �inexactitudes importantes�). 

Na sposób prowadzenia kontroli wpływają następujące czynniki: po pierwsze, rząd prowadzi 

rejestr wszystkich transakcji. Po drugie, wszystkie ministerstwa i agendy, których transakcje 

znajdują się w rejestrze centralnym, zachowują dodatkową dokumentację. Po trzecie, każde 

ministerstwo i agenda poddawane są corocznej kontroli (w wypadku małych agend - 

cyklicznie) przez kontrolerów Urzędu. 

Centralny zespół kontrolny zapewnia koordynację działań zespołów kontrolujących 

ministerstwa. Zespół ten zbiera również wyniki poświadczania oraz przygotowuje projekt 

corocznej opinii Kontrolera Generalnego na temat rządowych sprawozdań finansowych. 

Zespoły kontrolujące ministerstwa opierają się na jednolitych wytycznych dotyczących takich 

tematów, jak poziom istotności (materiality, importance relative), cele kontroli, sposób 

wewnętrznego przekazywania wyników kontroli itd. 

Dawniej Kontroler Generalny był upoważniony do formułowania opinii tylko 

o sprawozdaniach dotyczących poszczególnych rachunków. Uprawnienie do badania 

zbiorczych sprawozdań finansowych rządu otrzymał na podstawie ustawy z 1977 r. 

o Kontrolerze Generalnym (Auditor General Act), która zwiększyła jego niezależność oraz 

zakres kompetencji. Okazało się wówczas, że nie istnieją ogólnie uznane zasady 

rachunkowości, które można by odnieść do oceny zbiorczych sprawozdań finansowych rządu. 

Problem polegał nie tylko na tym, że Urząd Kontrolera Generalnego miał inny pogląd niż 

rząd, co to znaczy "wierna informacja o finansach rządu". Można raczej powiedzieć, iż rząd 

w ogóle nie miał ustalonych zasad sprawozdawczości - istniały one tylko jako odbicie 

systemu budżetowego i mechanizmu zarządzania finansowego. W związku z tym ówczesne 

sprawozdania rządowe koncentrowały się na wielkości strumieni finansowych i ich zgodności 

z upoważnieniem parlamentu, bez ukazywania związku z działalnością rządu. Stało się to 

przyczyną długotrwałego sporu: w ciągu kolejnych 13 lat (1977-1989) w opiniach Kontrolera 

Generalnego formułowane były zastrzeżenia, z których wynikało, że rządowe sprawozdania 

nie są rzetelne. Urząd wychodził bowiem z założenia, że zbiorcze sprawozdania finansowe 

rządu muszą zapewnić członkom parlamentu (i innym czytelnikom) przejrzysty obraz 

sytuacji. Powinno z nich też wynikać, czy stan finansów rządu poprawił się, czy pogorszył 

i jakie problemy mogą powstać w przyszłości. Uważano, że obywatele mają prawo do 

analogicznego poziomu wiedzy, jak udziałowcy spółki co do finansów spółki. Konieczne 
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było zatem skonstruowanie odrębnego systemu sprawozdawczości rządu, wychodząc od 

potrzeb informacyjnych parlamentu i najwyższego organu kontroli. 

Na początku lat osiemdziesiątych Kanadyjski Instytut Biegłych Rewidentów stworzył 

forum dyskusyjne, a następnie opracował szczegółową koncepcję zbiorczych sprawozdań 

finansowych rządu. Wysiłki te poparła Komisja Rachunków Publicznych Izby Gmin. 

Zalecenia były stopniowo realizowane - aż w końcu w październiku 1990 r. Kontroler 

Generalny po raz pierwszy podpisał bez zastrzeżeń opinię o zbiorczych sprawozdaniach 

finansowych rządu Kanady6. 

 

Główny Urząd Obrachunkowy Stanów Zjednoczonych 

 

W Stanach Zjednoczonych znaczna część wydatków budżetowych federacji 

przeznaczona jest na realizację programów rządowych, przyjmowanych w drodze ustaw, 

zwykle na okresy wieloletnie. Sprawia to, że wydatki na owe cele, choć ujmowane ponownie 

w budżetach rocznych, są zdeterminowane wcześniejszymi decyzjami, co istotnie wpływa na 

kształt budżetu. W połączeniu z brakiem - przez wiele lat - kłopotów finansowych i łatwością 

pozyskiwania środków, wytworzyło to sytuację, w której ministerstwa federalne 

koncentrowały się na projektowaniu i nadzorowaniu realizacji programów, mało zajmując się 

wydatkami, które już nastąpiły. Co prawda, ministerstwa sporządzały sprawozdania 

finansowe, lecz nie podlegały one weryfikacji - obowiązek ten dotyczył tylko przedsiębiorstw 

oraz budżetów stanowych. Brak właściwego systemu sprawozdawczości doprowadził do 

sytuacji, w której nie było w pełni wiadome, ile rzeczywiście wydano oraz jaki jest stan 

finansów federacji.  

W 1990 r. nastąpił istotny krok w kierunku poprawy zarządzania finansowego poprzez 

wydanie ustawy o głównych funkcjonariuszach finansowych (Chief Financial Officiers Act). 

Ustawa wprowadziła stanowisko głównych funkcjonariuszy finansowych w ministerstwach 

i agencjach federalnych jako urzędników odpowiedzialnych za nadzór nad zarządzaniem 

finansowym oraz utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania finansowego 

i księgowości, w tym sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej. Urzędnicy ci 

podlegają tylko ministrowi (kierownikowi agencji) i są powoływani - w ministerstwach - 

przez prezydenta za zgodą Senatu. Rozszerzono kompetencje organu sztabowego prezydenta  

                                                 
6 Professional Teamwork - Auditing the Government�s Financial Statements, �Opinions�, Office of the 

Auditor General of Canada, Vol. 8 No 4, 1991; OAG Issues Opinion on Consolidated Government Financial 
Statements in Northwest Territories, �Opinions�, Office of the Auditor General of Canada, Vol. 9 No 2, 
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� Biura Zarządzania i Budżetu. Wszystkie urzędy zostały zobowiązane do sporządzania oraz 

poddawania badaniu (przez biegłych rewidentów) sprawozdań finansowych w zakresie 

środków obrotowych i funduszy powierniczych oraz niektórych typów działań komercyjnych; 

ponadto na 10 największych ministerstw i agencji federalnych (o łącznych wydatkach około 

60% budżetu) nałożono obowiązek sporządzania i poddawania badaniu sprawozdań 

finansowych z całej działalności. 

Na podstawie pozytywnych wyników pilotażu przyjęto ustawę z 1994 r. o reformie 

zarządzania w administracji federalnej (Govermment Management Reform Act), która 

rozszerzyła na wszystkie ministerstwa i agencje federalne obowiązek sporządzania 

i poddawania badaniu, a następnie przedkładania dyrektorowi Biura Zarządzania i Budżetu 

sprawozdań finansowych z całej działalności. Sprawozdanie ma obejmować sytuację 

finansową (z uwzględnieniem majątku i zobowiązań) oraz wyniki działalności urzędu. 

Sprawozdania poddawane są badaniu: w większych urzędach, w których jest stanowisko 

inspektora generalnego (organ kontroli wewnętrznej podległy bezpośrednio ministrowi) - 

przez inspektora generalnego lub wyznaczonego przez niego niezależnego audytora 

zewnętrznego; w pozostałych urzędach - przez niezależnego audytora zewnętrznego, 

wyznaczonego przez kierownika urzędu. Równocześnie Kontroler Generalny został 

upoważniony do badania sprawozdań oraz przedstawiania wyników kontroli m.in. 

Kongresowi oraz dyrektorowi Biura Zarządzania i Budżetu. 

Ponadto ustawa z 1994 r. nałożyła na sekretarza skarbu (działającego w porozumieniu 

z dyrektorem Biura Zarządzania i Budżetu) obowiązek corocznego sporządzania 

i poddawania badaniu, a następnie przedkładania prezydentowi i Kongresowi, w terminie do 

31 marca każdego roku (tj. 6 miesięcy od zakończenia roku finansowego), jednolitego 

sprawozdania finansowego obejmującego wszystkie rachunki i związaną z tym działalność 

całej administracji federalnej (all acounts and associated activities of the executive branch of 

the United States). Sprawozdanie to podlega badaniu przez Kontrolera Generalnego, który 

występuje w roli audytora, działającego w imieniu parlamentu. 

Jak dotąd, wszystkie opinie Kontrolera Generalnego o jednolitym sprawozdaniu 

finansowym rządu federalnego były negatywne. W kolejnych powtarza się teza, że nie można 

wyrazić opinii pozytywnej o rzetelności sprawozdania rządu z uwagi na istotne słabości 

systemów finansowych, nieprawidłowości w prowadzeniu rachunków i sprawozdawczości 

finansowej oraz słabości systemów kontroli wewnętrznej. Natomiast rośnie liczba 

                                                                                                                                                         
1991;  A  History of Public Accounting in Canada, �Opinions�, Office of the Auditor General of Canada, 
Vol. 10 No 3, 1992. 
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pozytywnych opinii o sprawozdaniach finansowych poszczególnych ministerstw: z 6 w 1996 r. 

do 18 w 2001 r. - na ogólną liczbę 247. 

Poza kontrolą finansową, Główny Urząd Obrachunkowy prowadzi kontrolę 

wykonania zadań oraz ocenę realizacji programów rządowych (programme evaluation). 

 

Europejski Trybunał Obrachunkowy 

 

Na podstawie art. 248 Traktatu, Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) ma 

�dostarczać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie potwierdzenie wiarygodności (Statement 

of Assurance, Declaration d�Assurance) co do rzetelności rachunków oraz zgodności 

z prawem i prawidłowości podstawowych transakcji�8. 

Zgodnie z art. 276 �Parlament Europejski, działając na podstawie zalecenia Rady, 

która ma podejmować czynności większością kwalifikowaną, udziela Komisji absolutorium 

odnośnie do realizacji budżetu. W tym celu, Rada, a następnie Parlament Europejski, badają 

rozliczenia i sprawozdanie finansowe, o których mowa w art. 275, roczne sprawozdanie 

Trybunału Obrachunkowego łącznie z odpowiedziami kontrolowanych instytucji na uwagi 

Trybunału Obrachunkowego, zapewnienie co do wiarygodności, o którym mowa w art. 248 

ust. 1 akapit drugi, a także wszelkie odnośne sprawozdania specjalne sporządzone przez 

Trybunał Obrachunkowy�. 

Poza kontrolą finansową, ETO prowadzi również kontrolę wykonania zadań. 

Potwierdzenie ETO dotyczy budżetu jako całości. Opinia zawiera oceny 

wiarygodności rachunków wykonania dochodów, prawidłowości podejmowania zobowiązań 

oraz część dotyczącą legalności i prawidłowości wydatków. Co roku ETO wydaje trzy 

oddzielne opinie, które dotyczą budżetu generalnego Wspólnot Europejskich, części 

Europejskiego Funduszu Rozwoju znajdującej się poza budżetem generalnym oraz 

Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Razem z opinią ETO publikowana jest odpowiedź 

Komisji Europejskiej informująca o podjętych lub planowanych działaniach dla usunięcia 

nieprawidłowości. W podobny sposób przeprowadza się kontrolę rachunków innych organów 

Wspólnot. 

                                                 
7 Zob. pismo Kontrolera Generalnego do prezydenta, przewodniczącego Senatu i spikera Izby Reprezentatów 

z dnia 29 marca 2002 r. wraz ze sprawozdaniem z kontroli, [w:] Financial  Report  of   the   United   States 
Government 2001, pp 25-42; dostępne na stronie internetowej 
<http://www.gao.gov/special.pubs/01frusg.pdf>. 

8 B. Friedmann: Rola i działalność Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, �Kontrola Państwowa� 
nr 6/1997; Audit Manual, European Court of Auditors, Luxembourg, June 1998 (masz.powiel. � w Bibliotece 
NIK); B.Sandberg: Attestation Audit - a European comparison, March 2000 (maszynopis); E.Matuszewska: 
Metodologia kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, �Biuletyn Informacyjny�, NIK, nr 2/2001. 
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Warto podkreślić, iż nie ma opinii poświadczających co do części budżetu oraz to, że 

opinią objęte są dwa aspekty: rzetelność rachunków oraz zgodność z prawem i prawidłowość 

transakcji rejestrowanych na rachunkach. Jest dwóch głównych odbiorców potwierdzenia 

wiarygodności i jeden z nich - Parlament - podejmuje decyzję, czy organ wykonawczy 

(Komisja) powinna być zwolniona z odpowiedzialności. Cel potwierdzenia wiarygodności 

jest dwojaki: po pierwsze Rada i Parlament powinny mieć możliwość oparcia się na 

sprawozdaniach finansowych dostarczonych przez Komisję i po drugie, powinna być 

przestrzegana rachunkowość. Parlament wykorzystuje sprawozdania finansowe oraz 

pozostałe sprawozdania ETO (nie tylko potwierdzenie wiarygodności) wraz z odpowiedziami 

kontrolowanych organów jako podstawy decyzji o absolutorium. 

Metody kontroli są opisane w podręczniku kontroli ETO. Logika podejścia kontroli 

potwierdzenia wiarygodności jest zasadniczo taka sama jak dla wydzielonych zadań 

kontrolnych, mianowicie: definiowanie celów kontroli (szczególnie kryteria jakościowe 

sprawozdań finansowych lub mierniki działalności, które powinien osiągnąć kontrolowany 

organ); identyfikowanie, co może zapobiec uzyskaniu tych kryteriów i następnie wykonanie 

odpowiednich procedur testujących kontrolę w celu identyfikacji, czy te kryteria zostały 

osiągnięte. Przy projektowaniu odpowiednich procedur testujących kontroler musi najpierw 

zadecydować, czy wszystkie dowody wymagane przez kontrolę mają być uzyskane na 

podstawie bezpośrednich badań kontrolnych (direct substantive testing) lub, jeśli ma być 

użyte podejście wsparte systemowo � system based approach (szczególnie ocena systemu 

kontroli wewnętrznej, testowanie odpowiednich kluczowych kontroli i, jeśli wyniki są 

satysfakcjonujące, zredukowanie liczby własnych kontroli). Decyzja powinna opierać się na 

ocenie, które z podejść będzie najbardziej oszczędne. Jednakże podejście potwierdzenia 

wiarygodności opiera się tylko na podejściu �bezpośrednich badań kontrolnych�, 

zaprojektowanym na podstawie próbek statystycznych. 

W celu potwierdzenia wiarygodności, ETO przygotowuje osobne opinie kontrolne 

(aczkolwiek prezentowane razem): od strony zgodności z prawem i prawidłowości transakcji 

oraz od strony rzetelności rachunków. 

W zakresie kontroli zgodności z prawem i prawidłowości transakcji chodzi 

o uzyskanie pewności, że transakcje zostały przeprowadzone zgodnie z decyzjami zawartymi 

w odpowiednich przepisach i dokumentach decyzyjnych oraz że - w zakresie nieobjętym 

wymaganiami - rzeczywiście istnieją i zostały prawidłowo obliczone. W praktyce istnieje 

duży stopień nakładania się dwóch płaszczyzn: zgodności z prawem i prawidłowością 

z jednej strony oraz rzeczywistością operacji i pomiaru celów z drugiej strony. 
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W kontroli rzetelności rachunków chodzi o uzyskanie pewności, iż wszystkie 

transakcje, wierzytelności i zobowiązania zostały, we wszystkich ważniejszych aspektach, 

w pełni i właściwie wpisane na rachunki. W praktyce oznacza to, iż nieprawidłowe 

transakcje, jeśli zostały zaksięgowane właściwie, nie będą zgłoszone jako wpływające na 

rzetelność rachunków, lecz będą zgłaszane poza opinią o zgodności z prawem 

i prawidłowości transakcji. Uniknie się w ten sposób niebezpieczeństwa �podwójnego 

liczenia�. 

Ogólne kryteria kontroli to: zgodność z prawem i prawidłowość, kompletność, 

rzeczywistość operacji (dla kontroli dochodów i wydatków) bądź istnienie i prawa majątkowe 

(dla kontroli bilansów), pomiar (dla kontroli dochodów i wydatków) bądź oszacowanie (dla 

kontroli bilansów), prezentacja, publikacja. 

Corocznie ETO ustala wewnętrzne dyrektywy oceny skali nieprawidłowości. 

Obejmują one dwie kategorie spostrzeżeń: 

a) oszacowanie ilościowe w wypadkach, gdy kontrolerzy widzą definitywny, znaczący 

wpływ, który można wyrazić w wartościach pieniężnych; 

b) oszacowanie jakościowe, jeśli istnieje formalny niedobór, ale gdzie 

nieprawidłowość nie ma wpływu finansowego. Kontrolerzy zaznaczają to jako formalną 

skargę, bez zaliczania do istotności przez wartość. 

Kontrolerzy uważają zwykle, iż cały wynik nieprawidłowych transakcji stanowiący 

mniej niż 1% umożliwia przedstawienie pozytywnego (czystego) sprawozdania. Jeśli wykryto 

1-3% nieprawidłowości, kontrolerzy skłaniają się ku wydawaniu �kwalifikowanej opinii�, 

podczas gdy przekroczenie progu 3-5% nieprawidłowości uznaje się za najmniejszy limit do 

wydania opinii negatywnej. Kiedy ocena ogólnego poziomu błędów jest taka, iż nie jest 

właściwe wydanie niekwalifikowanej opinii, jednakże błędy nie dotyczą całego sprawozdania 

finansowego lub transakcji, lecz koncentrują się w konkretnych dziedzinach lub odnoszą się 

do konkretnych problemów, Trybunał może wydać opinię kwalifikowaną z wyjątkiem danych 

dziedzin. Gdy błędy są znaczące, Trybunał wydaje opinię negatywną. 

 

Próba podsumowania 

 

Rozpatrując sprawozdanie rządu z wykonania budżetu państwa, parlament opiera się 

przede wszystkim na informacjach, spostrzeżeniach i wnioskach najwyższego organu 

kontroli.  
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Sprawozdania najwyższego organu kontroli mają zwykle charakter albo potwierdzenia 

sprawozdania finansowego rządu, gdzie zostaje oceniona zgodność z prawem - zwłaszcza 

z ustawą budżetową - wydatków i rzetelność dokumentacji budżetowej, albo też 

przedstawiają wyniki kontroli działalności organów i jednostek wykonujących budżet, gdzie 

zakres, a tym bardziej kryteria badania są z reguły szersze, lecz gdzie rzadko następuje 

wyraźne potwierdzenie rachunków. 

Historycznie najwyższe organy kontroli zaczynały - zwłaszcza w XIX wieku - od 

kontroli finansowej, zatem pierwszy z wymienionych modeli był początkowo modelem 

jedynym. Zmiana nastąpiła po I wojnie światowej, kiedy to w niektórych krajach najwyższym 

organom kontroli przyznano uprawnienia do prowadzenia kontroli w szerszym zakresie, 

z uwzględnieniem kryterium gospodarności. Po II wojnie światowej większość najwyższych 

organów kontroli zaczęła zajmować się przede wszystkim kontrolą wykonania zadań 

(kontrolą oszczędności, wydajności i skuteczności), co prowadziło do mniejszego, a czasem 

nawet do braku zainteresowania kontrolą finansową. Przykładem tego rodzaju ewolucji był 

zwłaszcza Główny Urząd Obrachunkowy Stanów Zjednoczonych, a także inne najwyższe 

organy kontroli w krajach anglosaskich9. 

Przy dalszym rozwoju kontroli wykonania zadań, następuje obecnie bardzo wyraźny 

rozwój kontroli finansowej - przez pogłębienie badań i wykorzystanie metod statystycznych. 

Można to próbować tłumaczyć następująco. Po pierwsze, w wielu krajach nieprzestrzeganie 

podstawowych zasad budżetowych (jedności, zupełności itd.) doprowadziło do trudności 

w rodzaju ogromnego długu publicznego. Poprawa gospodarki budżetowej i zarządzania 

finansowego staje się w ten sposób zadaniem o dużym znaczeniu, czemu obiektywna, 

fachowa ocena wykonania budżetu może dobrze służyć. Po drugie, w wielu krajach umacnia 

się przekonanie o potrzebie możliwie największej rozliczalności (accountability) działalności 

administracji rządowej. Z tego punktu widzenia sprawozdanie z wykonania budżetu jest 

dokumentem istotnym, musi jednak mieć formę zrozumiałą dla obywateli. Dla najwyższego 

organu kontroli, który jest zainteresowany, aby sprawozdanie finansowe rządu było wierne, 

obiektywne, nie ukrywało spraw niewygodnych itd. - potrzeby opinii publicznej stanowią 

istotne kryterium jego oceny. Po trzecie, ponowne zwrócenie uwagi na kontrolę finansową, 

której wyznaczniki są zwykle konkretne i trudne do podważenia, stanowiło być może reakcję 

na zjawisko poszerzania zakresu elementów ocennych w prowadzeniu kontroli, takie jak 

"ocena programów". 

                                                 
9 H.S.Havens: Ewolucja Głównego Urzędu Rozrachunkowego: od rewidowania rachunków do oceny 

programów. Historia organizacji, [w:] Najwyższe organy kontroli państwowej w krajach demokratycznych. 
Wybór artykułów, NIK, Warszawa, listopad 1992 r. (masz.powiel.). 
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Wśród najwyższych organów kontroli coraz bardziej powszechny staje się pogląd 

o potrzebie prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa w obu przedstawionych wyżej 

aspektach. Główne modele kontroli: badanie sprawozdania finansowego i kontrola 

działalności rządu - nie wyłączają się, lecz są komplementarne. Większość najwyższych 

organów kontroli prowadzi kontrolę obu rodzajów, choć w różnym stopniu. Wyraźna wydaje 

się przecież tendencja do unowocześniania i zwiększania zakresu kontroli finansowej. 

 

 

 

 

dr Jacek Mazur 

doradca prezesa NIK 

 



SZKOLENIE PRACOWNIKÓW 

NAJWYŻSZYCH ORGANÓW KONTROLI PAŃSTWOWEJ 

 

 Każdą organizację można rozpatrywać jako układ działający w otoczeniu, znajdujący 

się pod jego wpływem i oddziałujący na otoczenie będące całokształtem warunków 

m.in. ekonomicznych i prawnopolitycznych. Podstawą dobrego funkcjonowania tak pojmowanej 

organizacji jest jej umiejętność przystosowania się do otoczenia. Powyższe założenie trafia na 

obiektywną trudność, którą jest inercja organizacji jako naturalna obrona przed licznymi 

zmianami, coraz szybszymi i coraz mniej poddającymi się przewidywaniom.  Dobrym 

rozwiązaniem jest koncepcja �organizacji uczącej się�, która jest zdolna do rozpoznawania 

informacji pochodzących z otoczenia i do elastycznego reagowania na nie. Instrumentem 

pozwalającym na szybkie dostosowywanie organizacji do zmian wewnętrznych oraz 

zachodzących w otoczeniu jest szkolenie pracowników.  

 W ocenie Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli 

(International Organisation of Supreme Audit Institutions � INTOSAI), organizacja szkolenia 

powinna przebiegać w cyklu zorganizowanym, obejmującym pięć głównych działań:  

identyfikację potrzeb szkoleniowych, opracowanie planu szkolenia, zorganizowanie 

szkolenia, przeprowadzenie szkolenia, ocenę przebiegu i efektów szkolenia, przy czym ocena 

ta może stanowić punkt wyjścia nowych szkoleń. Pomimo spełnienia powyższego postulatu, 

szkolenie może nie przynieść spodziewanych rezultatów w postaci poprawy funkcjonowania 

najwyższego organu kontroli. Według INTOSAI DI1, jedną z głównych przyczyn takiego 

stanu jest traktowanie przez kierownictwo jednostek organizacyjnych najwyższego organu 

kontroli działalności szkoleniowej jako przerwy w realizowaniu �ważniejszych� zadań, a nie 

jako instrumentu służącego osiąganiu lepszych wyników. Często zajmowanie się 

działalnością szkoleniową jest jednym z wielu dodatkowych obowiązków przypisanych 

pracownikom niemającym odpowiednich kwalifikacji, a sukces ich pracy jest mierzony liczbą 

oferowanych szkoleń lub liczbą uczestników. Przyczyną niepowodzeń w działalności 

szkoleniowej może być niewłaściwe przyporządkowanie organizacyjne osób odpowiedzialnych 

za szkolenia - na przykład podległość kierownictwu średniego szczebla, które zwykle 

postrzega szkolenia jako zbędne przerwy w bieżącej działalności. W takiej sytuacji trudno 

podejmować �niezależne� decyzje w sprawach szkoleń. INTOSAI DI zwraca uwagę 

na przypadki obligowania pracowników do przeprowadzenia szkolenia bez należytego lub 

                                                           
1 DI � Development Initiative  - program rozwoju realizowany w ramach INTOSAI. 
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przy niewielkim rozpoznaniu rzeczywistych potrzeb najwyższego organu kontroli. 

W konsekwencji, gdy szkolenie nie odpowiada faktycznym potrzebom i nie ma dowodów, 

że wywarło ono pozytywny wpływ na wyniki działalności instytucji, dochodzi do redukcji 

wydatków na szkolenia, gdyż kierownictwo upewnia się w przekonaniu, że nie przynosi ono 

oczekiwanych rezultatów. Innym czynnikiem, który ogranicza pozytywny wpływ szkolenia 

na funkcjonowanie najwyższego organu kontroli, jest niewłaściwy dobór uczestników. 

Na szkolenia wysyłani są pracownicy, którym chwilowo nie przydzielono do wykonania 

innych zadań. W efekcie, gdy zakładane rezultaty szkolenia nie są osiągane, a pracownik nie 

wykorzystuje zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce, szkolenie jest postrzegane jako 

nieudane, a odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obarczani są wyłącznie organizatorzy 

szkolenia. Tymczasem odpowiedzialność taka powinna spoczywać również na przełożonych 

szkolonych osób, bowiem ich obowiązkiem powinna być identyfikacja pracowników 

rzeczywiście wymagających szkolenia i zapewnienie warunków sprzyjających wykorzystaniu 

w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności.  

 Zdaniem INTOSAI DI, aby szkolenie przyniosło oczekiwane rezultaty w postaci 

poprawy działalności najwyższego organu kontroli, jego cele muszą wynikać z rzeczywistych 

potrzeb instytucji2. Szkolenie nie może być przeprowadzane okazjonalnie, zwłaszcza gdy 

kierownictwo ujawniło niedociągnięcia w działalności najwyższego organu kontroli, lecz 

musi wynikać z przyjętej strategii w sferze zasobów ludzkich i stanowić logiczną 

konsekwencję antycypacji zmian w otoczeniu. Do zadań osób odpowiedzialnych 

za działalność szkoleniową powinno należeć nie tylko określenie potrzeb szkoleniowych, 

ale i czynników utrudniających osiąganie dobrych wyników w działalności, których nie 

można wyeliminować poprzez szkolenie pracowników, takich jak np. brak odpowiedniego 

wyposażenia czy nieprawidłowości w organizacji pracy. Realizacja tych zadań wymaga 

umiejscowienia wspomnianych wyżej osób w systemie organizacyjnym najwyższego organu 

kontroli w sposób zapewniający im dostęp do informacji o znaczeniu strategicznym i  

ułatwiający współpracę z kierownictwem niższego szczebla. Do zadań kadry szkoleniowej  

powinno także należeć formułowanie celów szkoleniowych i dobór odpowiednich metod 

nauczania (przy uwzględnieniu cyklu uczenia zdefiniowanego przez D. A. Kolba) oraz 

                                                           
2 Cele szkolenia - uzupełnienie potencjału pracy o określone elementy wiedzy zawodowej, umiejętności 

praktyczne oraz określone postawy - muszą wynikać z przyjętej strategii rozwoju najwyższego organu 
kontroli. Przedmiotem szkolenia może być doskonalenie umiejętności organizowania pracy, komunikowania, 
myślenia koncepcyjnego, pracy zespołowej, praktycznego wykorzystywania narzędzi pracy, np. programów 
informatycznych. Kształtowanie postaw i zachowań pracowników może polegać np. na uczeniu ich tolerancji 
wobec osób o odmiennych poglądach, rasie czy wyznaniu, uświadamianiu potrzeby walki z korupcją itp. 
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opracowanie materiałów dydaktycznych, co może oznaczać modyfikację już istniejących 

materiałów bądź przygotowanie nowych podręczników szkoleniowych.  

 Według INTOSAI DI, najpierw należy opracować podręcznik dla uczestników 

szkolenia, a następnie poradnik dla wykładowcy, który byłby szczegółową instrukcją 

określającą poszczególne czynności, jakie wykładowca powinien wykonać w ramach 

szkolenia, by osiągnąć zakładane cele szkoleniowe.  

 Oprócz wspomnianych wyżej zadań, do obowiązków kadr szkoleniowych powinna 

należeć także ocena szkoleń. INTOSAI DI zwraca uwagę, iż ocenianie szkolenia wyłącznie 

na podstawie opinii jego uczestników, których zadowolenie jest utożsamiane 

z wykorzystaniem w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności nie jest właściwe3. Taka ocena 

nie jest bowiem niczym innym niż wypadkową subiektywnych poglądów kursantów i nie 

można na jej podstawie ustalić, czy szkolenie wpłynęło na poprawę sposobu wykonywania 

zadań. INTOSAI DI stoi na stanowisku, że ocena szkolenia powinna być formułowana 

dopiero po zgromadzeniu i przeanalizowaniu opinii jego uczestników, określeniu stopnia 

przyswojenia przez nich treści szkolenia, a także zebraniu dowodów na wykorzystanie 

nabytej wiedzy i umiejętności na stanowiskach pracy oraz wpływu szkolenia na wyniki 

działalności najwyższego organu kontroli. Wykorzystanie w praktyce nabytej wiedzy 

i umiejętności należy analizować nie tylko po zakończeniu szkolenia, ale też po pewnym 

czasie. Taki sposób badania wynika z faktu, że po pewnym czasie pracownicy powoli 

zaczynają powracać do starych nawyków, gdy nie są zachęcani do stałego wykorzystywania 

materiałów szkoleniowych. Badanie pozwala zatem nie tylko na ustalenie zakresu 

zastosowania w praktyce treści szkolenia, ale także ujawnienia niewłaściwej współpracy 

pomiędzy działem szkoleniowym a kierownictwem poszczególnych jednostek organizacyjnych 

organu kontroli. 

 W Stanach Zjednoczonych, określony w standardach kontroli obowiązek podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych dotyczy nie tylko pracowników najwyższego organu kontroli � 

Głównego Urzędu Obrachunkowego, lecz także pracowników pozostałych instytucji kontroli, 

które badają wykorzystanie środków z budżetu państwa. W innych krajach poszczególne 

                                                           
3 Taki sposób oceniania szkoleń nie jest pomysłem wyłącznie instytucji publicznych i jest dość powszechnie 

praktykowany. Na przykład w 1986 r. aż 80 % amerykańskich firm objętych programem Fortune 500 
oceniało prowadzone szkolenia głównie na podstawie kwestionariuszy wypełnianych przez kursantów. 
Przykład ten nie jest odosobniony i można wymieniać inne kraje, np. Wielką Brytanię, gdzie na podstawie 
badań osiągnięto podobne rezultaty. Zob. L.T. Ralphs, E. Stephan: HRD in the Fortune 500, �Training and 
Development Journal�, nr 40/1986, s. 69-76. 
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instytucje kontroli wypracowują własne, autonomiczne rozwiązania w zakresie działalności 

szkoleniowej. Niezależnie od przyjętych rozwiązań, stałe podnoszenie kwalifikacji 

pracowników zapewnia prawidłowość kompleksowego zarządzania przez jakość, uznającego 

za podstawę działania zadowolenie klienta ze świadczonych usług. W przypadku 

najwyższych organów kontroli klientem jest w szczególności parlament, a usługą (w wielkim 

uproszczeniu) informacja o wynikach działalności kontrolowanych podmiotów, 

przedstawiona w określonym czasie i w wymaganym zakresie. Jakość wykonania usług 

zależy od sposobu realizacji przez pracowników wielu cząstkowych zadań. Dlatego też 

wiedza i umiejętności pracowników muszą być systematycznie rozwijane w odpowiednim 

z punktu widzenia potrzeb instytucji kierunku. Najwyższy organ kontroli musi mieć 

wykwalifikowanych specjalistów ds. szkoleń, posiadających wiedzę i umiejętności nie tylko 

w zakresie identyfikowania potrzeb szkoleniowych i organizowania szkoleń, ale też ich 

oceny. Na specjalistach ds. szkoleń powinien spoczywać obowiązek analizowania celów  

i strategii instytucji, a nawet uczestniczenia w procesie ich formułowania. Osoby te powinny 

czynnie uczestniczyć w tworzeniu i propagowaniu wizerunku najwyższego organu kontroli. 

Muszą myśleć i działać, jak ludzie biznesu, wykorzystywać nie tylko wewnętrzne zasoby 

instytucji, ale też szukać nowych na zewnątrz, zapewnić by szkolenia były inwestycją 

przynoszącą korzyści.  

 Wychodząc naprzeciw potrzebie budowy systemu szkoleniowego w instytucjach 

kontroli państwowej, Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli 

(INTOSAI) zorganizowała w październiku i listopadzie 2001 r. w Pradze sześciotygodniowy 

kurs poświęcony problematyce działalności szkoleniowej w najwyższych organach kontroli 

(Course Design & Development Workshop). Szkolenie sfinansowane zostało przez rząd 

Norwegii i brało w nim udział 26 przedstawicieli instytucji kontroli państwowej z krajów 

kandydujących do Unii Europejskiej, w tym także przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli.  

 Przedmiotem zajęć w Pradze były m.in. sposoby identyfikacji potrzeb szkoleniowych, 

planowanie, organizowanie oraz ocena szkoleń. Wykładom towarzyszyły liczne ćwiczenia 

praktyczne, m.in. formułowanie celów szkoleniowych oraz opracowywanie materiałów 

dydaktycznych. Kursanci przygotowywali, w uzgodnionym wcześniej zakresie, ośmiodniowe 

szkolenie dotyczące planowania i przeprowadzania kontroli finansowej. Ponadto zobowiązani 

zostali w terminie dwóch miesięcy od zakończenia kursu w Pradze do opracowania w języku 

angielskim materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia dwudniowego 

szkolenia na temat kontroli finansowej, doskonalenia technik pozyskiwania informacji dla 



 5

potrzeb kontroli, identyfikowania i przeciwdziałania nadużyciom w działalności jednostki 

kontrolowanej. Pozytywna ocena przygotowanych materiałów dokonana przez ekspertów 

INTOSAI, w tym zgodności z metodyką szkolenia prezentowaną podczas kursu, 

warunkowała udział w drugiej części szkolenia � trzytygodniowym kursie poświęconym 

doskonaleniu technik instruktorskich, zorganizowanym w kwietniu br. w Krakowie. 

Przedstawiciele NIK zaliczyli ćwiczenia praktyczne i uzyskali tytuł międzynarodowych 

specjalistów ds. szkoleń.  

 Spośród 26 uczestników kursu w Krakowie i w Pradze INTOSAI DI wytypowała 

do dalszej współpracy osiem osób, w tym pracownika NIK (Zbysława Dobrowolskiego). 

Osoby te, jako specjaliści ds. szkoleń EUROSAI, opracują i  przeprowadzą szkolenie dla 

pracowników najwyższego organu kontroli państwowej w Estonii. Tematem szkolenia będzie 

planowanie i wykonywanie kontroli finansowej oraz  wykrywanie nadużyć w funkcjonowaniu 

jednostki kontrolowanej. 

 

 

Opracował  dr Zbysław Dobrowolski 

Delegatura NIK w Zielonej Górze 



 

 

Z   ŻYCIA   NAJWYŻSZEJ   IZBY    KONTROLI 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Delegacja Ministerstwa Kontroli Państwowej Chińskiej Republiki Ludowej 

w  Najwyższej Izbie Kontroli 

 

 Realizując Umowę o współpracy Najwyższej Izby Kontroli z Ministerstwem Kontroli 

Państwowej ChRL, w dniach 22-27 czerwca 2002 r. na zaproszenie prezesa Mirosława 

Sekuły przebywała w NIK sześcioosobowa delegacja z Ministerstwa Kontroli Państwowej 

ChRL, pod przewodnictwem Liu Xironga, wysokiego pełnomocnika kontroli w Ministerstwie 

Kontroli.   

 Na spotkaniu delegacji z prezesem NIK Mirosławem Sekułą oraz wiceprezesami � 

Krzysztofem Szwedowskim i Piotrem Kownackim tematem rozmów było rozszerzenie 

współpracy m.in. poprzez wymianę ekspertów między NIK a Ministerstwem Kontroli 

Państwowej ChRL. Minister Liu Xirong, w imieniu szefa � ministra He Yonga zaprosił 

prezesa NIK do złożenia wizyty w Ministerstwie Kontroli Państwowej ChRL w 2003 r., 

podczas której zostanie podpisany aneks do Umowy o współpracy, dotyczący wymiany 

ekspertów. 

 Ponadto goście z Chin  zapoznali się przede wszystkim z podstawami prawnymi i 

organizacyjnymi funkcjonowania NIK, a następnie z wynikami kontroli systemu celnego (w 

tym zjawiska korupcyjne), kontroli prywatyzacji w Polsce (w tym zjawiska korupcyjne 

charakterystyczne dla tej dziedziny). Interesowała ich również metodologia kontroli obszarów 

ryzyka wystąpienia zjawisk korupcyjnych oraz wyniki kontroli NIK, w których omawiano 

obszary ryzyka wystąpienia zjawisk korupcyjnych. 

 Delegacja wzięła udział w spotkaniu w Delegaturze NIK w Krakowie, na którym 

omawiano zakres działalności delegatury, przykłady kontroli ujawniających zjawiska 

korupcjogenne, przykłady współpracy z organami ścigania i inne. Pracownicy Ministerstwa 
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Kontroli Państwowej ChRL byli również bardzo zainteresowani wdrażaniem reform w Polsce 

i ich efektami oraz realizacją ustawy o zamówieniach publicznych. 

   

 

D.W. 

 

 

 

 

Spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli  

krajów Grupy Wyszehradzkiej 

  
 

W dniach 26-27 czerwca 2002 r. w Bojnicach na Słowacji miało miejsce spotkanie 

prezesów najwyższych organów kontroli krajów Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu wzięli 

udział: Arpad Kovacs - prezes Narodowego Urzędu Kontroli Węgier, Mirosław Sekuła - 

prezes Najwyższej Izby Kontroli, Jozef Stahl - prezes Narodowego Urzędu Kontroli Słowacji 

oraz Lubomir Volenik -  prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech. 

        W czasie spotkania wymieniono doświadczenia dotyczące stosowania 

międzynarodowych standardów kontroli zewnętrznej (INTOSAI) oraz omówiono proces 

integracji europejskiej z perspektywy najwyższych organów kontroli. 

         Prezesi najwyższych organów kontroli Czech, Słowacji i Polski podpisali komunikat z 

kontroli równoległej wdrożenia i wypełnienia zadań dotyczących ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem w zlewni Morza Bałtyckiego (Konwencja helsińska) przez państwa 

niebędące sygnatariuszami tej Konwencji.   Załącznikiem do podpisanego komunikatu jest 

wspólny raport końcowy z tych kontroli. 

Na zakończenie obrad podjęto decyzję kontynuowania tego typu spotkań  prezesów i 

rozwoju współpracy pomiędzy  instytucjami, jak również koordynacji ich działań na forum 

międzynarodowych organizacji zrzeszających najwyższe organy kontroli. Za rok prezesi 

najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej spotkają się w Pradze.  

  

           E. G. 
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Posiedzenie  Europejskiego Komitetu ds. Szkoleń EUROSAI 
 
 W dniach 5-6 lipca br. w Madrycie odbyło się IV spotkanie Europejskiego Komitetu 
ds. Szkoleń EUROSAI (ETC). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych 
organów kontroli: Danii, Francji, Niemiec, Polski (wiceprezes NIK Jacek Jezierski oraz Jacek 
Kolasiński, wicedyrektor Departamentu Prezydialnego), Portugalii, Republiki Czeskiej oraz 
Wielkiej Brytanii. Jako obserwatorzy zostali zaproszeni przedstawiciele: Norwegii, Węgier i 
Litwy. Gościem był przedstawiciel SIGMA. Spotkaniu współprzewodniczyła Francja i 
Hiszpania. 
 Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono materiały dotyczące:  
 - współpracy Komitetu Szkoleniowego EUROSAI z IDI (przygotowała Francja i IDI); 
 - szkoleń � seminarium Value for Money  (Węgry), seminarium na temat ewaluacji 
kontroli wewnętrznej (Republika Czeska); 
 - strony internetowej Komitetu Szkoleniowego EUROSAI (Francja); 
 - internetowego forum dyskusyjnego na temat IT (Dania); 
 - działalności szkoleniowej SIGMA  (przygotowanie - SIGMA); 
 - wyników ankiety dotyczących magazynu EUROSAI (Hiszpania); 
 - działalności Grupy Roboczej  ds. Kontroli Środowiska (Polska); 
 - dalszej współpracy między EUROSAI a EURORAI (Dania); 
 - działalności szkoleniowej Trybunału Obrachunkowego Hiszpanii (przygotowała 
Hiszpania). 

 Na spotkaniu najwięcej miejsca poświęcono kwestii opracowania strategii 

szkoleniowej ETC. Ze względu na różnorodność inicjatyw szkoleniowych realizowanych na 

terenie Europy przez ETO, grupę NOK państw kandydujących do Unii Europejskiej, SIGMA, 

IDI oraz poszczególne NOK w ramach kontaktów bilateralnych, stwierdzono iż pierwszym 

krokiem do opracowania strategii będzie przeprowadzenie ankiety z ww. organizacjami oraz 

NOK  wchodzącymi w skład Komitetu ETC. Celem ankiety ma być rozpoznanie zamierzeń, 

oczekiwań i potrzeb szkoleniowych w Europie. Strona polska zgłosiła postulat, iż ważnym 

źródłem informacji na temat szkoleń są także grupy robocze EUROSAI, tj. Ochrony 

Środowiska i IT. Za opracowanie projektu analizy odpowiedzialne będą najwyższe organy 

kontroli Francji i Hiszpanii. Delegacja NIK potwierdziła chęć aktywnego udziału oraz 

pomocy w organizacji trzeciego szkolenia ETC, dotyczącego współpracy NOK z kontrolą 

wewnętrzną.  Gospodarzem spotkania, które odbędzie się w 2003 r., ma być NOK Republiki 

Czeskiej.    
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Postanowiono, że gospodarzem posiedzenia ETC w styczniu 2003 r.  będzie Portugalia, 

natomiast kolejnego, które ma się odbyć w połowie przyszłego roku - Polska (Kraków).  
       Reprezentanci   Litwy podziękowali członkom grupy, a w szczególności przedstawicielom NIK, 

za poparcie dla litewskiego Urzędu Kontroli Państwowej w przyjęciu do Komitetu ds. Szkoleń 

EUROSAI w charakterze obserwatora. 

 
A.R. 

 
  

 

 

 

Zapobieganie  korupcji  i  zwalczanie jej  przejawów 
 

W  czerwcu  2002 r. niedaleko  miejscowości  Ałma-Ata  w   Kazachstanie   odbyły 

się   warsztaty   pt.:  �Walka  z  korupcją  w   Azji   Środkowej  �  możliwe  drogi�.  Były  to 

II międzynarodowe warsztaty na temat walki z korupcją organizowane przez Program 

Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), który działa przy  ONZ. 

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele międzynarodowych organizacji 

pozarządowych (Banku Światowego, Transparency International, OECD/PUMA, USAID 

Central Asia), przedstawiciel Ministerstwa Finansów Finlandii, przedstawiciele ministerstw i 

administracji rządowej Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Litwy, Łotwy, 

Słowacji, pracownicy naukowi wyższych uczelni rosyjskich oraz przedstawiciele Islamskiego 

Banku Rozwoju, Azjatyckiego Banku Rozwoju a także fundacji wspierających rozwój krajów 

postkomunistycznych. Polskę reprezentowała delegacja NIK, zaproszona przez UNDP do 

udziału w warsztatach w charakterze prelegenta.  Delegacji  przewodniczył dyrektor 

Departamentu Prezydialnego Wojciech  Jadacki. 

Tematy poruszane w trakcie warsztatów obejmowały prezentacje różnych sposobów 

zapobiegania korupcji oraz zwalczania jej przejawów, doświadczeń w walce z korupcją, form 

organizacji aparatu państwowego do walki z korupcją, przygotowania i szkolenia urzędników 

państwowych. Omawiano kwestie skuteczności rozwiązań prawnych w zapobieganiu korupcji 

oraz problemów z egzekwowaniem prawa. Przedstawione zostały również wyniki 

najnowszych badań i sondaży dotyczących postrzegania zjawiska korupcji w krajach Azji 

Środkowej. 
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Wojciech Jadacki w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na działania NIK zmierzające 

do określenia obszarów zagrożonych korupcją w funkcjonowaniu instytucji publicznych i 

państwowych podmiotów gospodarczych oraz formułowane w tym zakresie wnioski Izby, 

zwłaszcza wnioski legislacyjne. 

 

          K. R. 

 

 

 

    

  



 

 

Spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli  
krajów Grupy Wyszehradzkiej 

  
 

 

W dniach 26-27 czerwca 2002 r. w Bojnicach na Słowacji miało miejsce spotkanie 

prezesów najwyższych organów kontroli krajów Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu wzięli 

udział: Arpad Kovacs - prezes Narodowego Urzędu Kontroli Węgier, Mirosław Sekuła - prezes 

Najwyższej Izby Kontroli, Jozef Stahl - prezes Narodowego Urzędu Kontroli Słowacji oraz 

Lubomir Volenik -  prezes Najwyższego Urzędu Kontroli Czech. 

W czasie spotkania wymieniono doświadczenia dotyczące stosowania 

międzynarodowych standardów kontroli zewnętrznej (INTOSAI) oraz omówiono proces 

integracji europejskiej z perspektywy najwyższych organów kontroli. 

  Prezesi najwyższych organów kontroli Czech, Słowacji i Polski podpisali komunikat z 

kontroli równoległej wdrożenia i wypełnienia zadań dotyczących ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem w zlewni Morza Bałtyckiego (Konwencja helsińska) przez państwa nie- 

będące sygnatariuszami tej Konwencji.   Załącznikiem do podpisanego komunikatu jest wspólny 

raport końcowy z tych kontroli. 

Na zakończenie obrad podjęto decyzję kontynuowania tego typu spotkań  prezesów i 

rozwoju współpracy pomiędzy  instytucjami, jak również koordynacji ich działań na forum 

międzynarodowych organizacji zrzeszających najwyższe organy kontroli. Za rok prezesi 

najwyższych organów kontroli Grupy Wyszehradzkiej spotkają się w Pradze.  

  

           E. G. 



 

 

Posiedzenie  Europejskiego Komitetu ds. Szkoleń EUROSAI 
 
 W dniach 5-6 lipca br. w Madrycie odbyło się IV spotkanie Europejskiego Komitetu 
ds. Szkoleń EUROSAI (ETC). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych 
organów kontroli: Danii, Francji, Niemiec, Polski (wiceprezes NIK Jacek Jezierski oraz Jacek 
Kolasiński, wicedyrektor Departamentu Prezydialnego), Portugalii, Republiki Czeskiej oraz 
Wielkiej Brytanii. Jako obserwatorzy zostali zaproszeni przedstawiciele: Norwegii, Węgier i 
Litwy. Gościem był przedstawiciel SIGMA. Spotkaniu współprzewodniczyła Francja i 
Hiszpania. 
 Podczas spotkania zaprezentowano i omówiono materiały dotyczące:  
 - współpracy Komitetu Szkoleniowego EUROSAI z IDI (przygotowała Francja i IDI); 
 - szkoleń � seminarium Value for Money  (Węgry), seminarium na temat ewaluacji 
kontroli wewnętrznej (Republika Czeska); 
 - strony internetowej Komitetu Szkoleniowego EUROSAI (Francja); 
 - internetowego forum dyskusyjnego na temat IT (Dania); 
 - działalności szkoleniowej SIGMA  (przygotowanie - SIGMA); 
 - wyników ankiety dotyczących magazynu EUROSAI (Hiszpania); 
 - działalności Grupy Roboczej  ds. Kontroli Środowiska (Polska); 
 - dalszej współpracy między EUROSAI a EURORAI (Dania); 
 - działalności szkoleniowej Trybunału Obrachunkowego Hiszpanii (przygotowała 
Hiszpania). 

 Na spotkaniu najwięcej miejsca poświęcono kwestii opracowania strategii 

szkoleniowej ETC. Ze względu na różnorodność inicjatyw szkoleniowych realizowanych na 

terenie Europy przez ETO, grupę NOK państw kandydujących do Unii Europejskiej, SIGMA, 

IDI oraz poszczególne NOK w ramach kontaktów bilateralnych, stwierdzono iż pierwszym 

krokiem do opracowania strategii będzie przeprowadzenie ankiety z ww. organizacjami oraz 

NOK  wchodzącymi w skład Komitetu ETC. Celem ankiety ma być rozpoznanie zamierzeń, 

oczekiwań i potrzeb szkoleniowych w Europie. Strona polska zgłosiła postulat, iż ważnym 

źródłem informacji na temat szkoleń są także grupy robocze EUROSAI, tj. Ochrony 

Środowiska i IT. Za opracowanie projektu analizy odpowiedzialne będą najwyższe organy 

kontroli Francji i Hiszpanii. Delegacja NIK potwierdziła chęć aktywnego udziału oraz 

pomocy w organizacji trzeciego szkolenia ETC, dotyczącego współpracy NOK z kontrolą 

wewnętrzną.  Gospodarzem spotkania, które odbędzie się w 2003 r., ma być NOK Republiki 

Czeskiej.    

Postanowiono, że gospodarzem posiedzenia ETC w styczniu 2003 r.  będzie Portugalia, 

natomiast kolejnego, które ma się odbyć w połowie przyszłego roku - Polska (Kraków).  



 

 

Reprezentanci   Litwy podziękowali członkom grupy, a w szczególności przedstawicielom 

NIK, za poparcie dla litewskiego Urzędu Kontroli Państwowej w przyjęciu do Komitetu ds. 

Szkoleń EUROSAI w charakterze obserwatora. 

 
A.R. 

 



 

 

 

Zapobieganie  korupcji  i  zwalczanie jej  przejawów 
 

W  czerwcu  2002 r. niedaleko  miejscowości  Ałma-Ata  w   Kazachstanie   odbyły 

się   warsztaty   pt.:  �Walka  z  korupcją  w   Azji   Środkowej  �  możliwe  drogi�.  Były  to 

II międzynarodowe warsztaty na temat walki z korupcją organizowane przez Program 

Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), który działa przy  ONZ. 

W warsztatach wzięli udział przedstawiciele międzynarodowych organizacji 

pozarządowych (Banku Światowego, Transparency International, OECD/PUMA, USAID 

Central Asia), przedstawiciel Ministerstwa Finansów Finlandii, przedstawiciele ministerstw i 

administracji rządowej Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Litwy, Łotwy, 

Słowacji, pracownicy naukowi wyższych uczelni rosyjskich oraz przedstawiciele Islamskiego 

Banku Rozwoju, Azjatyckiego Banku Rozwoju a także fundacji wspierających rozwój krajów 

postkomunistycznych. Polskę reprezentowała delegacja NIK, zaproszona przez UNDP do 

udziału w warsztatach w charakterze prelegenta.  Delegacji  przewodniczył dyrektor 

Departamentu Prezydialnego Wojciech  Jadacki. 

Tematy poruszane w trakcie warsztatów obejmowały prezentacje różnych sposobów 

zapobiegania korupcji oraz zwalczania jej przejawów, doświadczeń w walce z korupcją, form 

organizacji aparatu państwowego do walki z korupcją, przygotowania i szkolenia urzędników 

państwowych. Omawiano kwestie skuteczności rozwiązań prawnych w zapobieganiu korupcji 

oraz problemów z egzekwowaniem prawa. Przedstawione zostały również wyniki 

najnowszych badań i sondaży dotyczących postrzegania zjawiska korupcji w krajach Azji 

Środkowej. 

Wojciech Jadacki w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na działania NIK zmierzające 

do określenia obszarów zagrożonych korupcją w funkcjonowaniu instytucji publicznych i 

państwowych podmiotów gospodarczych oraz formułowane w tym zakresie wnioski Izby, 

zwłaszcza wnioski legislacyjne. 

 

          K. R. 

 
 



Trochę historii... 
 

Jerzy Żelaskiewicz 

 

 

40 LAT W NAJWYŻSZEJ IZBIE KONTROLI* 

 

Ministerstwo Kontroli Państwowej 

 Tak więc pozostałem w kontroli państwowej. Nie skorzystałem z kuszącej propozycji 

pana Bilinga, byłego naczelnika IV Wydziału VII Departamentu, podjęcia pracy w Polskiej 

Agencji Prasowej, w której wówczas zajmował stanowisko szefa kadr. Obiecywał, że po 

okresie próbnym i poduczeniu się języka angielskiego zostanę wysłany jako zagraniczny 

korespondent PAP. 

 Zostałem w NIK, bo zdałem sobie sprawę, że jestem przydatny w kontroli 

państwowej, choć wiceprezes Jan Górecki namawiał mnie abym wyjechał z Warszawy, gdzie 

nie ma dla mnie żadnych perspektyw, i zaszył się gdzieś na Ziemiach Odzyskanych, najlepiej 

w jakimś państwowym gospodarstwie rolnym. Ja jednak nie wyobrażałem sobie, że po trzech 

latach służby w NIK mógłbym zajmować się czym innym. Już wtedy uznałem, że bardzo 

ważne jest ujawnianie i dokumentowanie nieprawidłowości i nadużyć występujących w 

przedsiębiorstwach i urzędach. Trzeba pamiętać, że w tym czasie PZPR kierowała niemal na 

wszystkie stanowiska kierownicze przodujących robotników, przeszkolonych na 

kilkumiesięcznych kursach w tzw. szkole dyrektorów w Bytomiu. Zajmowali oni stanowiska 

dyrektorów kopalń i przedsiębiorstw górniczych, mając jednakże jako zastępców kadrę 

inżynieryjno-techniczną, w dużej mierze sprzed wojny. Wielu tych górników było w 

dyrekcjach zjednoczeń węglowych, a nawet w Ministerstwie Górnictwa. 

 Kiedyś, było to chyba w sierpniu 1953 r., po przeprowadzeniu kontroli 

w Ministerstwie Górnictwa (część departamentów technicznych była w Katowicach) i po 

podpisaniu protokołu wiceminister Walenty K., do niedawna przodujący rębacz w jednej 

z kopalń powiedział mi: �No dobrze, podoba mi się wasza kontrola, a teraz idźcie do kasy i 

niech wam wypłacą 1000 zł, bo ja kazałem�. Gdy żachnąłem się, odrzekł � �Albo jestem 

ministrem, albo nie�. 

 Na podstawie ustawy z 22 listopada 1952 r. o kontroli państwowej, Rada Ministrów 

uchwałą nr 1190 z 9 grudnia tegoż roku nadała statut organizacyjny Ministerstwu Kontroli 

Państwowej. Zgodnie ze statutem w skład Ministerstwa Kontroli Państwowej wchodziły: 
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gabinet ministra, 4 departamenty i 34 zespoły kontroli państwowej, odpowiedniki 

działających ministerstw i centralnych urzędów. Dotychczasowe delegatury NIK zostały 

zlikwidowane. W skład ważniejszych zespołów wchodziły terenowe grupy kontroli 

państwowej, powoływane przez ministra kontroli państwowej. Na siedziby tych grup zostały 

przeznaczone pomieszczenia zlikwidowanych delegatur. Tak na przykład w Katowicach 

działały grupy terenowe górnictwa, hutnictwa, energetyki i obrotu towarowego. Łączyła je 

tylko wspólna rachuba i administracja gmachu. Utworzono nawet kilkuosobowe specjalne 

grupy do kontroli szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej zakładów przemysłowych i 

budowli. W Nowej Hucie działała na przykład dwuosobowa grupa, permanentnie badająca 

działalność zakładów, wchodzących w skład Huty imienia W. Lenina. 

 W skład Zespołu Kontroli Państwowej Górnictwa wchodziły: grupy terenowe 

w Katowicach (około 20 kontrolerów), w Wałbrzychu � do kontroli Dolnośląskiego ZPW 

i Zjednoczenia Węgla Brunatnego we Wrocławiu (5 kontrolerów) i w Rzeszowie � do 

kontroli przemysłu naftowego i gazowniczego (4 kontrolerów). 

 Grupy terenowe podlegały bezpośrednio dyrektorom zespołów w Warszawie i od nich 

otrzymywały plany pracy. 

 Na siedziby departamentów i zespołów przeznaczono część gmachu w al. Wojska 

Polskiego (obecnie al. Szucha), w którym urzędował minister kontroli państwowej i trzech 

wiceministrów. Gmach dobudowany od ul. Litewskiej do gmachu Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych został przeznaczony dla zespołów wojskowych i specjalnych, nadzorowanych 

przez płk. Rajkowskiego (po 1956 r. wyjechał do Kijowa). W budynku przy ul. Flory 12 

mieściły się pozostałe departamenty i zespoły. 

 W styczniu 1953 r. na naradzie wszystkich pracowników MKP dyrektor Departamentu 

Organizacyjno-Instruktażowego - Buch (imienia nie pamiętam) w kilkugodzinnym 

wystąpieniu uzasadniał wyższość organizacji i metod pracy Ministerstwa Kontroli 

Państwowej od Najwyższej Izby Kontroli. Ministerstwo Kontroli Państwowej będzie badało 

wykonanie uchwał rządu i zadań planowych gospodarki narodowej oraz przedstawiało 

rządowi uwagi do sprawozdań o wykonaniu budżetu państwa. Wprawdzie nowy organ 

kontroli państwowej utracił niezależność od rządu, ale w nowej sytuacji politycznej, po 

uchwaleniu nowej Konstytucji PRL 22 lipca 1952 r., �nie miał innego wyjścia� (cyt.). 

Dyrektor Buch przekonywał, że kontrolerzy (już nie inspektorzy) będą mieli większe 

uprawnienia w toku kontroli, jak na przykład wydawanie doraźnych zarządzeń, a w razie 

potrzeby powoływanie biegłych do zbadania ściśle określonych zagadnień, występowanie z 

wnioskami o ukaranie świadka w przypadku uchylania się od składania zeznań oraz o 

                                                                                                                                                         
*  Część II wspomnień; część I zob. �Kontrola Państwowa� nr 1/2001. 
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nałożenie kar dyscyplinarnych. Dyrektor Buch nie ukrywał, że inspiracją do uchwalenia 

ustawy o utworzeniu Ministerstwa Kontroli Państwowej były wzory zaczerpnięte z �bratniego 

Kraju Rad�. Niezwłocznie też przystąpiono do wydawania broszur na temat dokonywania 

analiz ekonomicznych i metod przeprowadzania kontroli w przedsiębiorstwach, żywcem 

tłumaczonych z języka rosyjskiego. 

 Zespół Kontroli Państwowej Górnictwa, utworzony na bazie I Wydziału VII 

Departamentu NIK, zajął kilka pokoi w głównej siedzibie MKP w al. Wojska Polskiego. 

Pełniącym obowiązki dyrektora Zespołu został dotychczasowy wicedyrektor Departamentu 

Kontroli Ministerstwa Górnictwa, mgr Wiktor Pepke. Ten przemiły pan, oficer WP, uczestnik 

wojny obronnej 1939 r., był bardzo szanowany i lubiany przez pracowników. Razem z nim 

przybyli z Ministerstwa Górnictwa kontrolerzy: Michał Selinger, Piotr Bylica, Józef 

Hrybowicz, Kazimierz  Dajczer, Stanisław Wybraniec, Zbigniew Sikorski i kilku innych, 

których już nie pamiętam, zresztą długo nie zabawili w MKP. Zastępcą W. Pepke został 

st. kontroler Michał Selinger, w latach 1946-1950 księgowy w spółdzielni szewców w Nowej 

Rudzie, dokąd przybył po ewakuacji ze Związku Radzieckiego. Do Ministerstwa Górnictwa 

M. Selinger ściągnięty został przez K. Lindnera, wpływowego w tym czasie dyrektora 

Departamentu Kontroli Ministerstwa Górnictwa. 

 Jak już wspomniałem, integralną częścią Zespołu KPG były trzy grupy terenowe: 

w Katowicach, Wałbrzychu i Rzeszowie. Najliczniejsza grupa była w Katowicach, do której 

ściągnięto pracowników ze zlikwidowanych komórek kontroli zjednoczeń przemysłu 

węglowego. Na jej czele stanął Franciszek Iwachow, niebawem zastąpiony przez Andrzeja 

Żmudzińskiego, a na koniec przez inż. Jerzego Pawlika. W Wałbrzychu grupą kierował 

Bronisław Pawlik, a w Rzeszowie kierownikiem został Leopold Kolarzyk, zastąpiony 

w krótkim czasie przez Mariana Bubaka. 

 Niemal wszyscy zatrudnieni w grupach kontrolerzy nie byli przeszkoleni na 

jakichkolwiek kursach kontrolerskich. W dotychczasowej pracy zajmowali się głównie 

badaniem skarg i zażaleń wpływających do jednostek resortu górnictwa. Kontroli 

problemowych w ogóle nie przeprowadzali. Kontrolerzy w grupie wałbrzyskiej zupełnie sobie 

nie radzili. W związku z tym w latach 1953-1954 często wysyłany byłem tam na tzw. 

instruktaż i redagowanie protokołów z zebranych przez kontrolerów materiałów. W połowie 

1954 r. dyrektor W. Pepke zaproponował mi przeniesienie się na stałe do Wałbrzycha 

i objęcie stanowiska kierownika tej grupy. Na szczęście dla mnie nie doszło do realizacji tego 

pomysłu, bowiem w niedługim czasie grupa wałbrzyska została zlikwidowana. 

 



 4

 Kilka razy byłem również na instruktażu w grupie rzeszowskiej. Niebawem wrócił 

z kursu w Falentach Marian Bubak, który uzyskał wysokie noty na egzaminach i został 

kierownikiem grupy. Natomiast grupa w Katowicach nie wymagała pomocy instruktażowej. 

Zatrudnionych było w niej kilku doświadczonych kontrolerów przybyłych z resortu 

górnictwa: Jan Chrostek, Franciszek Iwachow, Andrzej Żmudziński, Tadeusz Szojkowicz, 

później Jerzy Pawlik, Zbigniew Łączkowski i Karol Nowak, przeszkoleni już na kursach 

Ministerstwa Kontroli Państwowej w Falentach. 

 Wiktor Pepke kierował Zespołem KPB przez trzy lata, ciągle jako p.o. dyrektora, 

mając do pomocy st. kontrolera Michała Selingera. W czasie ich urlopów czy choroby 

każdorazowo zarządzeniem ministra byłem przydzielany do pomocy w kierownictwie 

zespołu. Załączam kopię zarządzenia, które otrzymywałem za każdym razem, gdy zaistniała 

taka sytuacja. 

  

( W tym miejscu proszę włamać �Zarządzenie nr 361/53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do moich licznych obowiązków należało m.in. sporządzanie kwartalnych planów 

pracy dla około 40 kontrolerów, sprawozdań z ich wykonania, korekta lub wręcz pisanie od 

nowa wystąpień pokontrolnych na szczebel centralny. Zdarzało się, co prawda rzadko, że 
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podczas nieobecności kierownictwa zespołu, za zgodą nadzorującego Zespół KPG 

wiceministra Jana Góreckiego sam podpisywałem wystąpienia pokontrolne. 

 W połowie 1953 r. odeszła z sekretariatu (o ile sobie przypominam, po dużej 

awanturze)   Helena R., która przybyła do zespołu razem z dyrektorem W. Pepke. Jej miejsce 

na długie lata zajęła Krystyna Zielińska, z którą współpraca układała się znakomicie. 

 Mimo że wykonywałem wiele odpowiedzialnych prac w zespole, wciąż byłem tylko 

kontrolerem. Pomijano mnie przy awansach i odznaczeniach państwowych. Dopiero pod 

koniec 1954 r. dyrektor W. Pepke wywalczył dla mnie awans na st. kontrolera. Kadry 

pamiętały, że byłem członkiem AK. 

 Minister Franciszek Jóźwiak cenił tylko tych dyrektorów i kontrolerów, którzy 

przebywali w biurze również poza godzinami pracy. Można było przez cały dzień nic nie 

robić, a dopiero wieczorem przewracać papiery i udawać, że się pracuje. Popołudniowa 

frekwencja była największa wtedy, gdy zaobserwowano, że minister nie wyjechał po pracy do 

domu i z pewnością będzie chodził po pokojach. Głośno było w całej instytucji, gdy któregoś 

popołudnia minister zastał smacznie śpiącego w fotelu jednego z dyrektorów. 

 W kwietniu 1955 r. minister Franciszek Jóźwiak został wicepremierem rządu, a jego 

miejsce w MKP zajął � co prawda na krótko � Roman Zambrowski. Jego przyjście na 

stanowisko ministra kontroli państwowej zaowocowało powszechną podwyżką dodatku 

kontrolerskiego o 5% i zwiększeniem funduszu nagród za osiągnięcia w kontroli. 

 Pod koniec 1955 r. dyrektorem Zespołu KPG � już nie p.o. - został inż. górnik 

Stanisław Idzik, dotychczasowy doradca wicepremiera Piotra Jaroszewicza. Nie wiem czemu 

lub komu to przypisać, ale wkrótce zostałem jego prawą ręką i ze wszystkimi sprawami 

zawodowymi zwracał się tylko do mnie. Z tego powodu odczuwałem skrywaną wrogość ze 

strony M. Selingera, zwłaszcza że pozwalałem sobie czasem na żarty z niego. Kiedyś, 

czytając protokół z kontroli kopalni węgla, zapytał mnie co to jest lutnia. Odparłem, że jest to 

dawny instrument szarpany pochodzenia arabskiego. Tymczasem chodziło o rurociąg o 

dużym przekroju, doprowadzającym powietrze do wyrobiska górniczego. Gdy Selinger został 

wicedyrektorem połączonych Zespołów Górnictwa i Energetyki, nie miałem łatwego życia. 

 Do stałych rytuałów, podobnie jak w Delegaturze NIK w Poznaniu, należało 

podejmowanie zobowiązań indywidualnych z okazji święta 22 Lipca i Rewolucji 

Socjalistycznej w Związku Radzieckim. Wyjeżdżając na początku lipca 1954 r. na urlop 

nieopatrznie podałem adres gdzie będę przebywał. W kilka dni po przyjeździe do uzdrowiska 

otrzymałem pismo z poleceniem niezwłocznego poinformowania, jakie podejmuję 

zobowiązanie z okazji zbliżającego się 22 Lipca. Zepsuło mi to cały urlop. Odpisałem, że 

przygotowuję referat o bitwie pod Lenino. Następnego roku dla uczczenia tego święta razem 

z Piotrem Bylicą wykonaliśmy po godzinach pracy olbrzymią planszę, na którą nanieśliśmy 
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wszystkie jednostki Ministerstwa Górnictwa, Centralnego Urzędu Geologii i Wyższego 

Urzędu Górniczego, a obok nich tematy i okresy kontroli przeprowadzonych w latach  

1953-1954. Plansza wzbudziła niemałą sensację. Oglądali ją dyrektorzy sąsiednich zespołów 

oraz członkowie związkowej rady zakładowej, która inicjowała podejmowanie zobowiązań. 

Z tymi zobowiązaniami dochodziło nieraz do absurdów. Jeden ze st. kontrolerów, ściągnięty 

do pracy w NIK z kopalni węgla, gdzie pracował jako sztygar oddziałowy, zobowiązał się 

przeczytać jakąś książkę techniczną i ją streścić. Zobowiązanie wykonał, ale co tam napisał 

w kilku grubych zeszytach, nikt nie sprawdzał. Takich zobowiązań było bez liku. 

 Tymczasem poprawiła się atmosfera polityczna. Nie odczuwano już lęku przed 

wszechwładnymi kadrami i inspekcją wewnętrzną, ale w dalszym ciągu zmorą były 

cotygodniowe prasówki, zwykle w poniedziałek rano przed pracą. Każdy, bez wyjątku, 

musiał wysłuchać politycznego komentarza z Trybuny Ludu � głównie Wandy Odolskiej � 

i koniecznie zabrać głos w dyskusji. Pewna woźna stale zabierała głos i w nagrodę została 

urzędniczką w Departamencie Administracyjno-Gospodarczym. 

 Październik 1956 r. zaznaczył się odejściem z MKP Romana Zambrowskiego. Na 

słynnym VIII Plenum KC PZPR został wybrany członkiem Biura Politycznego. Po nim � już 

tylko w randze kierownika MKP � został Jan Górecki. Zaraz też dla przypodobania się nowej 

władzy zrezygnował z budującego się dla MKP olbrzymiego gmachu przy 

ul. Świętokrzyskiej. Zajął go niebawem Narodowy Bank Polski. 

 W MKP odbywały się wtedy liczne otwarte zebrania partyjne, na których powszechnie 

krytykowano kierownictwo ministerstwa, egzekutywę POP PZPR i radę zakładową. Na 

jednym z nich w naszym zespole I sekretarz POP Zdzisław Sandomierski przeczytał słynny 

referat Nikity Chruszczowa �O kulcie jednostki i jego następstwach�, wygłoszony w lutym 

1956 r. na XIX Zjeździe KPZR. Słuchaliśmy z zapartym tchem zarówno referatu, jak i 

rewelacji płk. Józefa Światło, zbiegłego na Zachód dyrektora jednego z departamentów 

Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które wygłaszał w Radiu Wolna Europa. 

 Było to chyba w marcu 1957 r. Przez kilka dni mieszkałem w pokoju hotelu 

górniczego w Katowicach przy pl. K. Miarki razem z byłym Naczelnym Prokuratorem 

Wojskowym, a obecnie inspektorem zatrudnionym w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki. 

Pamiętam, jak wieczorami rozmawialiśmy o słynnych procesach generałów WP i jego 

mowach oskarżycielskich. Na moje pytania, jak mógł tak postępować, odpowiadał: 

�Te procesy były wyreżyserowane, a ja miałem takie rozkazy od najwyższych władz 

partyjnych.� Po kilku tygodniach � jak się dowiedziałem � otrzymał lukratywne stanowisko 

w Urzędzie Rezerw Państwowych. 
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Ko n t ro l e ,  k on t ro le  

 
 Emocje związane z przełomem październikowym nie trwały długo. Wprawdzie ustawą 

z 13 grudnia 1957 r. Sejm PRL przywrócił ponownie Najwyższą Izbę Kontroli, niezależną od 

rządu, czego domagało się społeczeństwo, ale nic się nie zmieniło w działaniach kontroli. 

Obowiązywał nas � kontrolerów, teraz znowu inspektorów, ten sam tryb kontroli 

i zagadnienia do zbadania, z tym że nie przewidywano już kontroli wstępnej, czyli 

zamierzonych działań. 

 Jeszcze wcześniej kierownictwo MKP przystąpiło do łączenia zespołów. Do Zespołu 

Górnictwa włączono Zespół Energetyki, a następnie Zespół Przemysłu Chemicznego. 

Odszedł mój protektor dyr. Stanisław Idzik, a dyrektorem połączonych zespołów został Jan 

Klimaszewski, dotychczasowy dyrektor Zespołu Energetyki. Zlikwidowano grupy terenowe 

w Wałbrzychu i Rzeszowie. 

 W listopadzie 1956 r. wysłany zostałem na doraźną kontrolę do pobliskiego Piaseczna 

dla zbadania anonimowego doniesienia o nadmiernie rozbudowywanym Zakładzie 

Energetycznym w Iwicznej koło Piaseczna. Dyrektor tych zakładów, do niedawna urzędnik 

wysokiej rangi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nie potrafił wyjaśnić w jakim celu 

buduje olbrzymie hale fabryczne. W wyniku kontroli inwestycja przekazana została fabryce 

telewizorów. Za tę kontrolę otrzymałem nagrodę w kwocie 1000 zł. Jak się dowiedziałem, 

dyrektor wrócił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych  i  niedługo  wyjechał na placówkę. 

 Wkrótce dyrektor Jan Klimaszewski pozbył się mnie, a na doradcę powołał 

inż. Mariana Bubaka, przybyłego właśnie do Warszawy z rozwiązanej grupy terenowej 

w Rzeszowie. 

 Po kilku latach przebywania w Warszawie (1952-1957) nie było mi w smak opuszczać 

centralę, zwłaszcza że wreszcie otrzymałem mieszkanie i ożeniłem się. Nowe kierownictwo 

zespołu powierzyło mi prowadzenie kontroli w resorcie górnictwa węglowego w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, finansowania i wdrażania do ruchu projektów wynalazczych 

i ich efektywności oraz wpływających do zespołu skarg i zażaleń. 

 Przygotowując się do kontroli stanu bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego, 

zapoznałem się ze statystykami GUS o wypadkach w kopalniach, podzielonych na 5 kategorii 

(śmiertelne, ciężkie, kilkutygodniowa nieobecność w pracy, nieobecność do dwóch tygodni i 

lekkie � do trzech dni). Nie zdawałem sobie sprawy, jak niebezpieczna jest praca górników na 

dole kopalń. �Trup padał gęsto� (rocznie było nawet 500 wypadków śmiertelnych), a wypadki 

ciężkie i lekkie dziesiątkowały załogi kopalń. Okazało się jednak w toku kontroli, że oficjalne 

statystyki to zaledwie niewielka część zaistniałych wypadków. Służby BHP w kopalniach 

węgla kamiennego � za wiedzą i aprobatą kierownictwa kopalń, zjednoczeń i ministerstwa � 
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namawiały górników, aby zgłaszali wypadki, nawet ciężkie, jako zaistniałe w domu (np. przy 

przesuwaniu mebli) albo w drodze do i z pracy (np. kamień wyskoczył spod koła 

przejeżdżającego samochodu). Takie wypadki nie były zamieszczane w statystykach, a 

poszkodowani nie otrzymywali żadnego odszkodowania.  

 Jeden wypadek górnika w KWK �Szombierki� szczególnie mnie zainteresował. 

Człowiek chorował już kilka tygodni z powodu � jak napisano w karcie chorobowej � 

�upadku z drabiny podczas malowania mieszkania�. Znając jego adres, udałem się w 

towarzystwie inspektora Okręgowego Urzędu Górniczego w odwiedziny. Przedstawiłem się 

żonie chorego, zaznaczając że przyjechałem specjalnie z Warszawy, aby dowiedzieć się jaki 

jest stan zdrowia cenionego w kopalni górnika i jak to się stało, że spadł z drabiny. � �Ależ 

panoczku, temu giździe to stało się w kopalni na nocnej zmianie. Karetka go przywiozła�. W 

oświadczeniu na piśmie chory przyznał, że do ukrycia wypadku w kopalni namówił go 

sztygar, gdyż psuje mu statystykę. 

 Dyrektor kopalni tak mocno był notowany w Komitecie Miejskim PZPR w Bytomiu, 

że po zakończeniu kontroli, w której wykazałem wiele podobnych przypadków, nic mu się nie 

stało. Zyskali jedynie poszkodowani górnicy, których wypadki w pracy � na skutek mojej 

kontroli zostały oficjalnie uznane i otrzymali odpowiednie odszkodowania. 

 Zbiorcza informacja o wynikach kontroli w kilkunastu kopalniach, przeprowadzona 

wspólnie z inspektorami pracy Związku Zawodowego Górników, w której wykazałem 

�nieprawdopodobne� historie, nie wstrząsnęła ani ministrem górnictwa, ani też Komitetem 

Wojewódzkim PZPR w Katowicach. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, podpisane 

przez prezesa NIK Konstantego Dąbrowskiego, któryś z wiceministrów odpisał, że służby 

BHP zobowiązane zostały do ewidencjonowania wszystkich zaistniałych wypadków w pracy.  

 Przeprowadzona w rok później kontrola sprawdzająca w tych samych kopalniach nie 

wykazała poprawy. Na przykład w KWK �Sosnowiec� w dalszym ciągu fałszowano 

statystyki. Dyrektor zespołu Jan Klimaszewski, któremu przedstawiłem projekt protokołu, nie 

chciał wierzyć, że tak postępują w kopalni. Postanowił uczestniczyć w naradzie pokontrolnej 

i być przy podpisywaniu protokołu, wcześniej jednak porozmawiać w cztery oczy 

z dyrektorem kopalni Jerzym M. Do rozmowy nie doszło. Mój szef siedział w sali 

konferencyjnej i ani słowem nie odezwał się, gdy referowałem ustalenia kontroli na naradzie 

pokontrolnej, w której uczestniczyli m.in. dyrektor techniczny, nadsztygarzy, I sekretarz KZ 

PZPR, przewodniczący rady zakładowej i wielu innych działaczy. Protokół wraz z wnioskami 

pokontrolnymi podpisany został bez zastrzeżeń. Było widoczne, że zabierający głos 

w dyskusji lekceważyli przedstawione fakty.  
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 Stwierdzić należy, że wypadkom ulegali zwłaszcza młodzi górnicy, rodem spoza 

Śląska i Zagłębia. W kopalniach, które wydobywały coraz więcej urobku, tzn. węgla 

i kamienia, brakowało stale górników. Z tego też powodu wydziały zatrudnienia wysyłały 

werbowników, którzy krążyli po kraju i namawiali młodych mężczyzn do pracy 

w kopalniach. Obiecywali wszystkim mieszkania w mieście, wysokie zarobki i premie 

z tytułu �Karty górnika�, �trzynastki�, �czternastki�, a nawet �piętnastki�. Dalej � możliwość 

otrzymania talonu na atrakcyjne wówczas towary w specjalnych sklepach górniczych, 

mundury górnicze i odznaczenia państwowe. Wielu naiwnych uwierzyło, ale po zetknięciu 

z twardą rzeczywistością, po kilku dniach, najwyżej tygodniach, znikali zabierając ze sobą 

ubrania robocze i co się dało wynieść z Domu Młodego Górnika � bo taką szumną nazwę 

nosił hotel robotniczy. Działy prawne poszukiwały zbiegów, a werbownicy nadal szukali 

nowych naiwnych. Na nic zdawały się moje wnioski o zaprzestanie takiej działalności. 

Trwało to wiele lat, aż do głosu doszła �Solidarność�. Wtedy dopiero zaniechano tych 

praktyk.  

 Nigdy w toku prowadzonych kontroli nie mogłem ustalić, jakie uzyskano efekty 

oszczędnościowe z tytułu wprowadzonych rozwiązań wynalazczych i pomysłów 

racjonalizatorskich. Natomiast z ustaleniem kosztów i wypłaconych wynagrodzeń nie było 

kłopotu. Wśród masy zgłaszanych tego typu projektów, za które wypłacano krociowe 

wynagrodzenia, obciążające koszty kopalni, tylko nieliczne rozwiązania � jak mi się udało 

ustalić � przynosiły wymierne korzyści. Z reguły do każdego wniosku racjonalizatorskiego 

dopisywali się dyrektorzy, ich zastępcy i kto tylko mógł. Oni też brali najwyższe 

wynagrodzenia, a faktyczni twórcy tylko niewielki procent. 

 Najważniejsze rozwiązania techniczne, dotyczące mechanizacji eksploatacji węgla 

były zgłaszane i ewidencjonowane w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Będąc 

tam w 1970 r. na kontroli, poprosiłem do wglądu dokumentację pewnego wniosku 

racjonalizatorskiego, którego twórca otrzymał z dwóch zjednoczeń przemysłu węglowego 

1 mln zł. Zaintrygował mnie fakt, że z wnioskiem o wypłatę powyższej sumy wystąpił 

dyrektor Departamentu Nowej Techniki do wiceministra górnictwa i energetyki. Okazało się, 

że twórcą był minister górnictwa i energetyki i jednocześnie wicepremier rządu Jan Mitręga. 

Pomysł dotyczył tzw. strzelania z pustką. Zaprzyjaźniony dyrektor KWK �Milowice� 

z Dąbrowskiego ZPW powiedział mi, że dostał polecenie z ministerstwa zastosowania tego 

usprawnienia racjonalizatorskiego, ale okazało się, że jest ono zupełnie nieprzydatne, bowiem 

nie przynosi opisanych efektów. Część wynagrodzenia dla twórcy musiał jednak przekazać do 

Głównego Instytutu Górnictwa. 
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 W sobotę rano miałem mieć dokumentację tego wynalazku na biurku. Tymczasem 

w przeddzień wieczorem zadzwonił do mnie do hotelu szef Delegatury NIK i powiadomił, że 

w poniedziałek rano mam być u wiceprezesa NIK Antoniego Radlińskiego. Od razu 

domyśliłem się o co chodzi � zapewne o interwencję autora �wynalazku� u prezesa NIK. 

 Po drodze do Urzędu Rady Ministrów w Al. Ujazdowskich próbowałem wyjaśnić 

wiceprezesowi o co chodzi. � �Nie chcę nic słyszeć, sami wyjaśnicie wicepremierowi, że nie 

mieliście upoważnienia do kontroli tego wynalazku�. W tym stanie rzeczy postanowiłem 

wszystkiemu zaprzeczyć, obciążając w pewnym sensie dyrektora Departamentu Nowej 

Techniki MGiE, który oczywiście źle mnie zrozumiał, informując zwierzchników o tej 

kontroli. �Panie premierze � powiedziałem � dyrektor pana okłamał. Nigdy nie przyszłoby mi 

do głowy kontrolowanie wynalazku pana premiera. W Głównym Instytucie Górnictwa � 

zgodnie z tematyką kontroli � przeglądałem tylko rejestr i stwierdziłem, że niektóre projekty 

wynalazcze nie miały numerów ewidencyjnych, co jest niezgodne z obowiązującymi 

przepisami. To wszystko�. Wicepremier wyraził życzenie, abym zbadał zastosowanie tego 

projektu w kopalniach węgla kamiennego wspólnie z dyrektorem jego gabinetu. Do kontroli 

jednak nie doszło. Kierownictwo zespołu kazało mi szybko wynieść się z GIG. Gdy 

następnego dnia pakowałem się, główny księgowy GIG szepnął mi do ucha: �Pan 

wicepremier kazał przekazać z należnego mu wynagrodzenia 500 000 zł na rzecz Ośrodka 

Rehabilitacji Górniczej w Reptach Śląskich�. I to był jedyny efekt tej kontroli. 

 

         Jerzy Żelaskiewicz 



 

 

Leszek Smolak 

 

KONTROLA  MENEDŻERSKA W TEORII I PRAKTYCE 

Bolesław Rafał Kuc: �Kontrola menedżerska � przełamywanie barier�, Wydawnictwo 

Menedżerskie PTM, Warszawa 2001. 

 

 Kontrolerów w Polsce są tysiące. Stale jednak słyszymy, że system kontroli zawodzi, 

że jest nieskuteczny w tradycyjnym ujęciu. A owe tradycyjne ujęcie to próba opisania stanu, 

który zaistniał, faktów implikujących często straty wymierne, i moralne, ale również 

zwiastujące skutki dyscyplinarne czy wreszcie karne. Ta formuła kontroli istnieje w Polsce 

od chwili narodzin II Rzeczypospolitej. Zatem kontrola w jej historycznym postrzeganiu nie 

spełnia już dzisiaj tych wszystkich oczekiwań, które umożliwiają skuteczne zarządzanie. 

Zarządzanie �kolektywne�, nawet jeśli są to sprawnie działające zarządy miast, ma tak dobrze 

znany nam walor odpowiedzialności zbiorowej, a zbiorowej często oznacza � żadnej. 

Skuteczne zarządzanie � jak pisze prof. Rafał Kuc � �powinno uwzględniać nowe warunki 

i nowe wymagania, które wynikają z postępującej globalizacji działania, a szczególnie 

nasilającej się konkurencji�.  

 Autor wprowadził czytelnika w swoje zamierzenia twierdząc, że: �Jednym z celów 

książki jest uświadomienie współczesnym menedżerom, aby poważnie traktowali nie tylko 

funkcje planistyczne, ale i organizatorskie, ale i przede wszystkim mocno zaniedbane funkcje 

motywacyjne i kontrolne. Pokazujemy szanse jakie stoją przed skuteczną kontrolą 

menedżerską na zwiększenie efektywności przy zerowych lub niewielkich nakładach. 

Pokazujemy również pułapki  łatwizny jakie nierzadko występują w realizacji kierowniczych 

menedżerskich funkcji kontrolnych�. 

 Zarządzanie nowoczesnymi przedsiębiorstwami, korporacjami musi uwzględniać dwa 

zasadnicze elementy. Pierwszy to silna osobowość szefa - menedżera. Drugi, określany jest 

systemem wspomagania zarządzania, w którym zasadniczą rolę odgrywa kontrola. Pisząc 

o kontroli menedżerskiej trudno odnieść rozważania do  określonej struktury organizacyjnej, 

do jakiegoś przedsiębiorstwa. Nie znajdujemy w książce zbyt wielu odniesień, bo też 

to co książka przynosi, to pewien elementarny zasób wiedzy, niezbędny nie tylko 

na menedżerskim stanowisku. Kontrola menedżerska � jak pisze prof. R. Kuc � jest równie 

czujna jak biznes, który jej potrzebuje. Wykorzystuje nowoczesne techniki diagnozowania, 
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konfrontowania i wyciągania wniosków. Jej ideałem jest zdążyć zanim pojawi się błąd. Nieco 

dalej pisze: �Dobrze ustawiona balansuje na granicy dwóch światów przeszłości i przyszłości, 

starając się nie wikłać zbyt mocno w ich struktury, aby nie stracić równowagi. Jej efektywne 

sprawowanie wymaga od menedżera cech i umiejętności, które składają się na doskonałość. 

Ale to tylko jedna strona układu. Po drugiej stronie, wykonawczej, też chciałoby się widzieć 

godnych siebie partnerów, rozumnych, uczciwych i kompetentnych�. 

 Książka prof. R. Kuca nie narzuca własnych opinii czy propozycji autora w zakresie 

problematyki kontrolnej. Przypomina bardziej drogowskaz, który ukazuje różne drogi, 

pozostawiając wybór czytelnikowi. Należy podkreślić, że droga nie jest prosta, 

bo powszechnie panuje pogląd, że kontroli nie trzeba się uczyć, nie trzeba zgłębiać jej 

teoretycznych aspektów, uważanych często za zbyteczne w praktyce. 

 Słusznie zatem prof. R. Kuc nie adresował książki do wszystkich, lecz skoncentrował 

się na zadaniach menedżerów. Autor pozornie utożsamił dwa pojęcia: kierownik i menedżer. 

Jednak wnikliwa analiza książki prowadzi do oczywistej konfrontacji, że autor �Zarządzania 

doskonałego� jest daleki od postawienia znaku równości między opisami obu tych stanowisk. 

Zgadzam się z prof. R. Kucem, że �menedżer w doskonaleniu zarządzania przedsiębiorstwem 

nie może i nie powinien naśladować tylko liderów, co wcale nie gwarantuje sukcesów, lecz 

musi stworzyć swój własny potencjał intelektualny i innowacyjny�. Tworzenie własnego 

potencjału to właśnie konieczność budowy takich systemów, które pozwalają  

przedsiębiorstwu rozwijać się i odnieść sukces finansowy. By jednak �kasa była pełna�, 

menedżer musi mieć pełną wiedze o firmie. Tu niezbędne są dwa obrazy. Pierwszy 

to ilustracja przeszłości � kontrola ex post. Drugi to stan bieżący � kontrola ex ante; tak 

można je określić w dużym  uproszczeniu.  

 Rozdział II książki pt. �Bez kontroli nie ma postępu� w swojej semantycznej warstwie 

trąci myszką, ale za to przewrotny jest tytuł następnego rozdziału � �Cała para w gwizdek�. 

Frapujący dla czytelnika jest tytułu następnego rozdziału � �Czy kontrola da się lubić?� 

Słowa uznania dla autora za takie ujęcie sprawy będącej dylematem nie tylko 

kontrolowanych, ale i kontrolujących. Tu znajdujemy odpowiedź na pytanie �dlaczego 

kontrola jest potrzebna?� Rozdział ten, napisany  lekkim piórem, jest zajmujący i zrozumiały. 

Znajdujemy też w nim dobrze wkomponowane przykłady, które przypominają nutki 

historyczne wykorzystane w muzyce współczesnej.  To dobry i niekłopotliwy alians.  
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 Autor przedstawił i opatrzył komentarzem błędy kontroli, dysfunkcje tych czynności. 

�[...] dysfunkcje kontroli są często przejawem stereotypów funkcjonujących w świadomości 

ludzi decydujących o działaniu, którzy ufają bardziej własnemu doświadczeniu, aniżeli 

obiektywnej analizie realiów sytuacyjnych. Niewiedza i rutyna decydentów prowadzi 

do poglądów skrajnych na sprawę kontroli. Skrajność tych poglądów i  wynikających z nich 

konkretnych form organizacyjnych  kontroli jest oczywiście zrealitywizowana ze względu 

na cel i warunki działania�. Moje wieloletnie doświadczenie kontrolerskie pozwala się 

w pełni zgodzić z taką tezą. Dalej  autor dowodzi, że  �Nieuchronnym skutkiem nasilenia 

czynności kontrolnych jest jednak paraliżowanie funkcjonowania systemu wykonawczego�. 

Jak bowiem skomentować fakt, że w ubiegłym roku jeden z urzędów wojewódzkich 

kontrolował 59 razy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Wiemy nie od dzisiaj, 

że te firmy zbyt często naruszają prawo, a zatrudnieni z trudem maskują swoją pazerność 

finansową, często łączoną z wymuszaniem łapówek. 

 Syntetycznie autor potraktował �Mechanizm kontroli pracy menedżera� � to jest 

rozdział V. Nie brakuje w tym rozdziale wielkich nazwisk. To oczywista wartość, chociaż 

opisy działania mechanizmu sprzężenia zwrotnego w kontroli są oczywiste i nie wymagają 

wspierania się pracami z różnych lat. Nie jest to jednak nadużycie, bo często lepiej jest znana 

literatura obca w Polsce z tego zakresu, niż przemyślenia polskich prakseologów.  

 Praktyczny punkt widzenia nie pozwala pominąć rozdziału VI � �Jeżeli nie mierzysz, 

to nie kontrolujesz�. Chodzi o ustalenie takich wielkości i takich parametrów � chociaż 

określenia nie są trafne - które będą pozwalały zobiektywizować wyniki kontroli, a to jest 

podstawa rzetelnej, obiektywnej kontroli i właściwego wnioskowania. Trzeba przyznać, 

że niewielu teoretyków temu problemowi poświęca należytą uwagę.  

 Użyteczny wymiar mają dwa następne rozdziały: �Rodzaje i obszary kontroli 

menedżerskiej� oraz �Na czym się skoncentrować�. Wartość przemyśleń i  odniesienia do 

literatury zagranicznej sprawiają, że każda ze stron postępowania kontrolnego znajdzie 

tu użyteczny materiał. 

 �Zarządzanie przez kontrolę� � to rozdział IX. Autor przybliża tu pojęcie kontrolingu. 

Kontroling  utożsamiony z kontrolą jest tylko jej młodszym dzieckiem, sprawnym 

i przyszłościowym. Lapidarność wywodu jest zamierzona i stanowi wstęp do rozdziału 

pt. �Kontroling jako instrument zarządzania�. Prowadzący zajęcia na uczelniach wiedzą, jak 

trudno jest wyjaśnić subtelne różnice między kontrolą a kontrolingiem, a jeszcze trudniej 

przekonać do celu i sensu prowadzenia kontrolingu.  
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 Podsumowanie stanowi rozdział pt. �Efektywność menedżerska a efektywność 

kontrolera�. Autor nie przekonuje, a udowadnia, że efektywność menedżerska jest funkcją 

efektywnej kontroli. Zbitka pojęć w tytule nie jest najlepsza. Sądzę, że następne wydania 

książki będą wymagały dopracowania. Chodzi zwłaszcza o tytuły, które nie zawsze informują 

o zawartości poszczególnych rozdziałów. Publikacja wymaga również opracowania 

graficznego, dobrych schematów, wykresów itp. 

 Te drobne uwagi nie zmieniają jakości pracy, jej waloru edukacyjnego. Można 

powiedzieć, że czas poświęcony na jej napisanie nie został stracony. Można tę książkę polecić 

nie tylko menedżerom i kontrolerom, a wiedza w niej zawarta przyda się również słuchaczom 

szkół wyższych oraz słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu kontroli. 

 

 

mgr Leszek Smolak 

Wykładowca WSH w Pułtusku 

 

 



 

 

    SYGNAŁY O KSIĄŻKACH 
 
 
 Międzynarodowe standardy rachunkowości 2001, Stowarzyszenie Księgowych w 

Polsce, Warszawa 2001, s.1444. 

 Międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR) to wzorcowe normy, jakim 

powinna odpowiadać w gospodarce rynkowej rachunkowość, a zwłaszcza sprawozdania 

finansowe sporządzane przez wszystkie jednostki. MSR zapewniają porównywalność 

sprawozdań w skali międzynarodowej, ponadto sprawozdania finansowe zgodne z tymi 

wzorcami są akceptowane  na rynkach papierów wartościowych w wielu krajach świata. 

Komisja Europejska nałożyła na wszystkie spółki giełdowe w Unii Europejskiej wymóg 

prowadzenia od 2005 r.  sprawozdawczości według MSR. Zatwierdzonym tekstem 

�Międzynarodowych standardów rachunkowości� jest opublikowana przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) wersja angielska. Standardy zostały 

przełożone na język polski  i opublikowane  przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. 

Wydanie to zawiera 34 standardy rachunkowości, 24 interpretacje Stałego Komitetu ds. 

Interpretacji (SKI), Konstytucję Komitetu MSR  z maja 2000 r., słownik terminów 

występujących w standardach i w interpretacjach, historię międzynarodowych standardów 

rachunkowości oraz indeks. 
 
 Komentarz do ustawy o rachunkowości: rachunkowość � MSR � podatki, praca 

zbiorowa pod redakcją Alicji Jarugowej i Teresy Martyniuk, Ośrodek Doradztwa i 

Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002, s. 791. 

 Jest to interpretacja znowelizowanego prawa bilansowego w kontekście rozwiązań 

przyjętych w międzynarodowych standardach rachunkowości i prawie podatkowym. W 

pierwszej części  książki omówiono międzynarodowe standardy rachunkowości, ich 

zastosowanie w strategii Unii Europejskiej na lata 2000-2005 oraz przedstawiono instytucje 

ustalające krajowe standardy rachunkowości we Francji, Belgii, Danii, Niemczech, Wielkiej 

Brytanii i w Polsce. Druga część książki to obszerny komentarz do poszczególnych artykułów 

polskiej ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. oraz wprowadzonych zmian. 

Komentarz został opatrzony wieloma przykładami liczbowymi i schematami ewidencji 

księgowej. Zawarto tu także  bibliografię, wykaz aktów prawnych oraz skorowidz rzeczowy. 

 

 

 



 

 

Eugeniusz Kwiatkowski: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2002,  s. 352. 

 Książka jest przeglądem  najważniejszych teorii bezrobocia w światowej myśli 

ekonomicznej. W rozdziale pierwszym autor  zaprezentował podstawowe pojęcia  stosowane 

w analizach bezrobocia, w rozdziale drugim przypomniał teorie  A. Smitha, D. Ricardo, A. 

Marshalla, A. Pigou, J. Keynesa i in. Rozdział trzeci poświęcony jest współczesnym teoriom 

bezrobocia, czwarty zawiera analizę polityki państwa wobec bezrobocia zarówno w wymiarze 

mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. 

 

 Andrzej Krajewski: Ubezpieczenia społeczne. Praktyczne omówienie z 

orzecznictwem, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2002, s. 349. 

 Jest to najnowsze (stan prawny na 30 kwietnia 2002 r.) kompleksowe omówienie 

zmian w prawie ubezpieczeń społecznych, w tym emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, zasiłków z ubezpieczeń społecznych, odrębnych  form zaopatrzenia emerytalno-

-rentowego dla  służb mundurowych, sędziów i prokuratorów oraz  ubezpieczenia 

społecznego  rolników. Autor przedstawił także  tryb dochodzenia w sprawach z 

ubezpieczenia społecznego, w tym postępowanie przed sądami rejonowymi i okręgowymi. 

Podsumował również doświadczenia z pierwszych lat działalności otwartych funduszy 

emerytalnych (II filar) oraz pracowniczych programów emerytalnych. Książkę  uzupełniają 

teksty podstawowych aktów prawnych dotyczących problematyki ubezpieczenia społecznego. 

  

 Handel zagraniczny. Organizacja i technika, praca zbiorowa pod redakcją naukową 

Jana Rymarczyka, wyd. 3 zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, 

s. 317. 

 W publikacji opisano handel zagraniczny zarówno od strony teoretycznej, jak i 

praktycznej. Poszczególne rozdziały dotyczą: działalności pośredników oraz instytucji 

regulujących i wspierających wymianę międzynarodową; kwestii ubezpieczeń, ryzyka i 

sporów w handlu zagranicznym; rozliczeń i finansowania transakcji międzynarodowych; 

polityki celnej; transportu i spedycji towarów w obrocie międzynarodowym; zwyczajów i 

formuł handlowych. Dołączono także 19 aneksów przedstawiających wybrane dokumenty 

handlowe. 

 


