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NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI A INNE ORGANY KONTROLI
Konstytucyjne i ustawowe uregulowanie ustrojowej pozycji Najwyższej Izby Kontroli
jako naczelnego organu kontroli państwowej pozwoliło na jasne i precyzyjne określenie
zakresu jej kompetencji. Pierwszoplanowym zadaniem Izby jest oczywiście wykonywanie
kontroli działalności administracji publicznej i innych podmiotów, w granicach prawem
przewidzianych. Trzeba jednak pamiętać, że szeroko rozumiana działalność publiczna nie
może być efektywnie kontrolowana przez jeden wyspecjalizowany organ, nawet jeżeli taka
kontrola stanowi jego

wyłączną domenę. W administracji rządowej i samorządzie

terytorialnym funkcjonuje wiele wyspecjalizowanych organów 1 oraz

komórek kontroli,

rewizji i inspekcji, których zadaniem jest pomóc kontrolowanym w skutecznym
wyeliminowaniu nieprawidłowych praktyk i dostarczyć wiedzy o obszarach, w których
ryzyko wystąpienia błędów jest największe. Rozsądne i rzeczowe współdziałanie wszystkich
organów kontroli sprawi, że system kontroli państwowej będzie funkcjonować prawidłowo.
Pozycja Najwyższej Izby Kontroli w systemie organów państwa wiąże się
z przyznaniem jej szczególnych uprawnień wobec innych organów kontroli, rewizji
i inspekcji, działających w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym. Przejawia się
to zwłaszcza w możliwości nałożenia na te organy obowiązku współpracy z Izbą. Formy tej
współpracy wskazane są w art. 12 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2
(zwanej dalej ustawą o NIK), który brzmi:
Art. 12. Organy kontroli, rewizji, inspekcji, działające w administracji rządowej
i samorządzie terytorialnym, współpracują z Najwyższą Izbą Kontroli i są obowiązane do:
1) udostępniania

Najwyższej

Izbie

Kontroli,

na

jej

wniosek,

wyników

kontroli

przeprowadzonych przez te organy,
2) przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem Najwyższej Izby
Kontroli,
3) przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie Najwyższej Izby Kontroli.

1
2

Szczegółowy opis zasad działania tych organów i ich kompetencje zostały przedstawione przez
J. Jagielskiego: Kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999.
DzU z 2001 r., nr 85, poz. 937, ze zm.

2
Przytoczona norma prawna wyraźnie wskazuje, że obowiązek współpracy dotyczy
organów wykonujących zadania kontrolne i działających w administracji rządowej lub
w samorządzie terytorialnym. Co zatem idzie, inne organy, które wprawdzie mają
uprawnienia kontrolne, lecz nie funkcjonują w strukturach administracji publicznej, nie
podlegają reżimowi tego przepisu. Ramy współpracy mogą być w tym wypadku określone
w porozumieniach zawartych z tymi organami.
Podstawową kwestią, którą należy rozważyć przed skorzystaniem z uprawnień
przewidzianych w art. 12 ustawy o NIK, jest status prawny organu zobowiązanego do
współpracy oraz jego właściwość rzeczowa. Od tego zależy nie tylko wybór formy
współpracy, lecz przede wszystkim sama możliwość jej nawiązania.
Nie trzeba chyba dowodzić, że na podstawie art. 12 ustawy o NIK nie można żądać
współpracy od organów pozarządowych. Oznacza to, że NIK nie jest uprawniona do zlecania
przeprowadzenia kontroli lub kierowania czynnościami kontrolnymi podejmowanymi przez:
- Państwową Inspekcję Pracy,
- Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- Rzecznika Praw Obywatelskich,
- Krajową Radę Radiofonii i Telewizji,
- Rzecznika Praw Dziecka.
Współpraca z tymi organami może odbywać się na podstawie zawartych porozumień,
zaś Najwyższa Izba Kontroli będzie wówczas występować jako równorzędny partner
w prowadzonych badaniach. Istnieje także możliwość wykorzystania udostępnionych
materiałów lub wyników kontroli. Nie można jednak formułować „żądań” odnośnie do
prowadzonych przez te organy czynności kontrolnych.
Izba nie ma żadnych uprawnień w odniesieniu do kontroli sądowej. Wykonywanie
władzy sądowniczej, podobnie jak władzy ustawodawczej – zgodnie z Konstytucją RP pozostaje poza kompetencjami NIK. Zaznaczyć należy, iż kontrola sądowa przebiega
w sposób szczególny. Jest to kontrola instancyjna, sprawowana przez sąd w konkretnej,
indywidualnej sprawie. W odniesieniu do spraw z zakresu administracji publicznej obszar
badanych przez NIK spraw w żadnym razie nie może wkraczać w sferę kognicji Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Czym innym jest przecież orzekanie w indywidualnej sprawie,
a czym innym dokonywanie oceny działalności kontrolowanego podmiotu w zakresie
poddanym kontroli. NIK nie wydaje orzeczeń i tym samym nie rozstrzyga spraw
indywidualnych, tak jak to się dzieje w toku postępowania odwoławczego, a po wyczerpaniu
toku instancji – w toku postępowania przed NSA na skutek wniesionej skargi. Izba nie ma
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kompetencji władczych, ale w razie stwierdzenia nieprawidłowości w toku prowadzonych
postępowań administracyjnych ma prawo wystąpić z wnioskiem o podjęcie działań z urzędu,
zmierzających do wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej
z naruszeniem prawa. Należy pamiętać, że kontrola instancyjna jest możliwa jedynie w tych
wypadkach, gdy wniesiony został środek odwoławczy, a po wyczerpaniu zwykłego trybu
odwoławczego – skarga do NSA. Istotny też jest fakt, że celem kontroli instancyjnej jest
zawsze rozstrzygnięcie indywidualnej sprawy, a nie dokonanie oceny kontrolowanej
działalności, co oczywiście nie przesądza, iż w orzeczeniu zawarte zostaną pewne elementy
ocenne, np. w sprawie skargi na bezczynność organu.
W praktyce może się zdarzyć, że obok prowadzonych przez NIK czynności
kontrolnych, w jednostce kontrolowanej będzie wykonywał swe czynności także biegły
powołany przez sąd, np. zażąda tych samych dokumentów, o udostępnienie których wystąpił
kontroler NIK. W takiej sytuacji kontroler nie może w sposób władczy wymagać od biegłego
podporządkowania się.
Podobnie sprawa przedstawia się z kontrolą prokuratorską. Prokuratorska kontrola
administracji wykonywana jest pod kątem legalności rozstrzygnięć podejmowanych
w sprawach administracyjnych3 (jest to realizacja zadania określonego jako strzeżenie
praworządności) i polega głównie na występowaniu prokuratora w postępowaniu
administracyjnym na prawach strony oraz na stosowaniu środków prawnych mających na celu
zapewnienie prawidłowego stosowania prawa (nie tylko w postępowaniu administracyjnym).
Innym zadaniem prokuratury jest ściganie przestępstw. W wypadku równoległego
prowadzenia czynności kontrolnych przez NIK i czynności dochodzeniowo-śledczych przez
prokuratora, policjanta albo inną uprawnioną osobę, nie można żądać podporządkowania się
tych osób kontrolerowi NIK. Czynności te są podejmowane na podstawie różnych podstaw
prawnych i zgoła odmienny jest ich charakter oraz cel. Co więcej, zgodnie z art. 15 § 2 k.p.k.
wszystkie instytucje państwowe, samorządowe i społeczne są obowiązane w zakresie swego
działania do udzielania pomocy organom prowadzącym postępowanie karne.
Do kontroli wewnętrznej rozumianej jako „środki funkcjonalne, za pośrednictwem
których kierownictwo jednostki zdobywa pewność ze źródeł wewnętrznych, że procesy, za
które odpowiada przebiegają w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo wystąpienia
oszustwa, błędu czy nieekonomicznych lub nieskutecznych praktyk”4

nie odnoszą się

uprawnienia z art. 12 ustawy o NIK. Dotyczy to zarówno kontroli instytucjonalnej 3
4

Art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z 20czerwca 1985 r. o prokuraturze ( Dz U z 2002 r., nr 21, poz. 206, ze zm.).
Europejskie wytyczne stosowania standardów kontroli INTOSAI, NIK, Warszawa 2000, s. 185.
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wykonywanej przez odpowiednie komórki usytuowane w strukturze organizacyjnej
poszczególnych organów administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, jak i kontroli
funkcjonalnej – realizowanej przez każdy szczebel kierowania (w pionie i poziomie). Mówiąc
inaczej, kontroler nie może na podstawie art. 12 ustawy o NIK zlecać przeprowadzenia
kontroli

np.

komórkom

kontroli

wewnętrznej

w

poszczególnych

ministerstwach,

u wojewodów itp., może natomiast zasięgać informacji o wynikach kontroli prowadzonych
przez te komórki na zasadach ogólnych, powołując się na art. 29 ustawy o NIK. Rzecz jasna,
działalność kontroli wewnętrznej może być objęta kontrolą NIK w ramach kontroli danego
organu.
Organy wewnętrzne niektórych podmiotów pełnią dwojaką funkcję. Zgodnie z art. 15
ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym5, rada gminy jest „organem stanowiącym
i kontrolnym” w gminie. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję
rewizyjną (art. 18a cyt. ustawy). W odniesieniu do tych organów nie ma zastosowania art. 12
ustawy o NIK. To samo dotyczy komisji rewizyjnych powoływanych przez radę powiatu
i sejmik wojewódzki.
Użyte przez ustawodawcę pojęcie „organy kontroli, rewizji, inspekcji” odnosi się do
podmiotów, które w przepisach powszechnie obowiązującego prawa mają ustalone
kompetencje do przeprowadzania kontroli w określonym zakresie. Do tych podmiotów należą
różne instytucje kontrolne zajmujące się sprawdzaniem i ocenianiem działalności
w wyspecjalizowanych dziedzinach z możliwością władczego oddziaływania na podmioty
kontrolowane - tzw. policja administracyjna. Dla ustalenia formy organizacyjnej niektórych
inspekcji trzeba sięgnąć do przepisów regulujących tę materię. Ogólnie rzecz ujmując, zwykle
konstrukcja organizacyjna „inspekcji” obejmuje centralne organy (przeważnie są to generalni
inspektorzy) oraz jednostki terenowe funkcjonujące w ramach administracji zespolonej, jak
i niezespolonej.
Większość inspekcji znalazła się w systemie administracji zespolonej, zwłaszcza na
szczeblu województwa. Należą do nich:
- Inspekcja Handlowa6,
- Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych7,
5
6
7

DzU z 2001 r., nr 142, poz. 1591, ze zm.
Zakres zadań Inspekcji Handlowej został określony w art. 3, zaś jej organizacja w art. 5 i nast. ustawy
z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (DzU z 2001 r., nr 4, poz. 25, ze zm.).
Zadania Inspekcji określa art. 16, a jej organy art. 18 ustawy z 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych (DzU z 2001 r., nr 5, poz. 44, ze zm.).
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- Inspekcja Ochrony Środowiska8,
- Inspekcja Farmaceutyczna9,
- Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa10,
- Inspekcja Weterynaryjna11,
- Inspekcja Transportu Drogowego12.
Zadania tych inspekcji są wykonywane przez wojewodę lub w jego imieniu przez
wojewódzkich inspektorów, a w wypadku inspekcji weterynaryjnej - przez wojewódzkiego
lekarza weterynarii. Dodatkowo, Inspekcja Weterynaryjna ma swe jednostki na szczeblu
powiatowym.
Uprawnienia wskazane w art. 12 ustawy o NIK mają zastosowanie wobec organów
kontroli i inspekcji wymienionych w załączniku do ustawy z 5 czerwca 1998 r.
o administracji rządowej w województwie13, które znalazły się poza zespoloną administracją.
Są to:
a) izby skarbowe, urzędy skarbowe, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej;
b) dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych;
c) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
d) okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego;
e) państwowi inspektorzy sanitarni14.
Poza wymienionymi organami, do specjalistycznych organów kontroli, o których
mowa w art. 12 ustawy o NIK, należy także zaliczyć różnego rodzaju organy (zarówno
zespolone, jak i niezespolone) funkcjonujące w administracji publicznej i wykonujące
specjalistyczny nadzór lub dozór. Są to organy, które obok sprawowania funkcji kontrolnej,
egzekwują przestrzeganie prawa w określonych dziedzinach za pomocą przyznanych im
instrumentów władczych, np. wydają decyzje administracyjne, określają normy techniczne.
Wśród nich można wskazać:
8
9
10
11

12
13
14

Zadania IOŚ określa art. 2, a organizację art. 3 i nast. ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (DzU z 2002 r., nr 112, poz. 982, ze zm.).
Zadania kontrolne zostały sprecyzowane w art. 109, zaś organy wykonujące kontrolę – w art. 112 ustawy
z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (DzU z 2001 r., nr 126, poz. 1381, ze zm.).
Odnośnie do zakresu zadań i organizacji – patrz art. 40 i nast. ustawy z 12.07.1995 r. o ochronie roślin
uprawnych (DzU z 2002 r., nr 171, poz. 1398, ze zm.).
Zadania i organizację określa art. 34 i nast. ustawy z 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (DzU z 1999 r., nr 66, poz. 752,
ze zm.).
Zadania ITD i jej organizację określają art. 48 i nast. ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(DzU nr 125, poz. 1371, ze zm.).
(DzU z 2001r., nr 80, poz. 872, ze zm.).
Zakres zadań kontrolnych określa art. 4 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(DzU z 1998r., nr 90, poz. 575, ze zm.).
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- Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, którego zadaniem jest m.in. sprawowanie
nadzoru nad działalnością powodującą lub mogącą powodować narażenie ludzi i środowiska
na promieniowanie jonizujące oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie – art. 110 pkt 2
ustawy z 29.11.2000 r. - Prawo atomowe15;
- Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, której zadaniem jest
nadzór nad ochroną interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, w której zakład
ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia; nadzór
nad działalnością zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych polega
w szczególności na:
1)

podejmowaniu

działań

mających

na

celu

zapewnienie

prawidłowego

funkcjonowania rynku ubezpieczeń i ochronę ubezpieczonych;
2) wydawaniu zezwoleń na prowadzenie działalności brokerskiej i agencyjnej;
3) kontroli prowadzenia działalności przez zakłady ubezpieczeń i brokerów, w tym
w zakresie zgodności ich działalności z przepisami o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł16;
- Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, do zakresu działania którego należy
m. in. sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy - Prawo
telekomunikacyjne17;
- Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, będącego organem nadzoru górniczego,
sprawującego nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych, a w szczególności
w zakresie:
1) bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego;
2) ratownictwa górniczego;
3) gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;
4) ochrony środowiska, w tym zapobiegania szkodom;
5) budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów
i zagospodarowania terenów po działalności górniczej 18, a także kontrolę nad podmiotami
zawodowo trudniącymi się wykonywaniem czynności ratownictwa górniczego19;

15
16
17
18
19

DzU z 2001 r., nr 3, poz. 18, ze zm.
Art. 82a ustawy z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU z 1996 r., nr 11, poz. 62, ze zm.).
Art.110 ustawy z 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (DzU nr 73, poz. 857, ze zm.).
Art. 109 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (DzU nr 27, poz. 96, ze zm.).
Art. 110 cyt. ustawy.
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- Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, który sprawował nadzór nad
gospodarką finansową kas chorych i świadczeniodawców, stosując kryterium legalności,
rzetelności, celowości i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym20;
- Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który reguluje działalność przedsiębiorstw
energetycznych zgodnie z ustawą i założeniami polityki energetycznej państwa, zmierzając do
równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii; do
zakresu jego kompetencji należy m.in. zatwierdzanie i kontrolowanie taryf paliw gazowych,
energii elektrycznej i ciepła, cen węgla brunatnego, a także kontrolowanie parametrów
jakościowych dostaw i obsługi odbiorców w zakresie obrotu paliwami gazowymi i energią
elektryczną21;
- Urząd Dozoru Technicznego, do kompetencji którego należy m.in. nadzór
i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad
z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych22; obok tego urzędu
funkcjonują jeszcze organy dozoru specjalistycznego, tj. Transportowy Dozór Techniczny
i Wojskowy Dozór Techniczny23;
- organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, tj. Głównego Geodetę Kraju
oraz wojewodę wykonującego zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego, jako kierownika inspekcji geodezyjnej i kartograficznej,
wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie; ich podstawowym
zadaniem jest kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie
przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii 24;

20

21
22
23
24

Art. 151a i nast. ustawy z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (DzU nr 28, poz. 153,
ze zm.). Ten stan prawny jest aktualny na dzień 28 lutego 2003 r. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z art.
222 ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (jeszcze
nieopublikowana w Dzienniku Ustaw), ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym straci swą moc. Nowe rozwiązanie przewiduje, że organem nadzorczym i kontrolującym NFZ –
będzie minister właściwy do spraw zdrowia. Warto zaznaczyć, że według art. 155 nowej ustawy, minister
właściwy do spraw zdrowia może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę działalności i stanu majątkowego
Funduszu, a także kontrolę świadczeniodawców - w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń
zdrowotnych. Przy przeprowadzaniu kontroli minister właściwy do spraw zdrowia może korzystać z usług
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz podmiotów uprawnionych do kontroli
jakości i kosztów świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Fundusz. Minister właściwy do spraw
zdrowia może wydawać zalecenia mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowanie
działalności kontrolowanego podmiotu do przepisów prawa.
Patrz art. 23 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (DzU nr 54, poz. 348, ze zm.).
Patrz art. 37 pkt 1 i 2 ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (DzU nr 122, poz. 1321, ze zm.).
Por. odpowiednio art. 44 i 50 ustawy o dozorze technicznym.
Art. 7a i nast. ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2000 r., nr 100,
poz. 1086, ze zm.).
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- Głównego Inspektora Kolejnictwa, właściwego w sprawach nadzoru technicznego
nad eksploatacją linii kolejowych, pojazdów szynowych i bezpieczeństwa ruchu
kolejowego25;
- Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, kontrolującego działanie organów
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 26.
Warto w tym miejscu dodać, że niektóre inne centralne organy administracji rządowej
mają również pewne uprawnienia kontrolne, które jednak bardziej służą właściwemu
administrowaniu w określonych dziedzinach, niż są działalnością kontrolną sensu stricto.
Tych organów nie można uznać za podmioty wymienione w art. 12 ustawy o NIK. Chodzi tu
m.in. o Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Patentowy, Głównego
Geologa Kraju, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji,
Komendanta Głównego Straży Pożarnej 27 oraz

Generalnego Inspektora Informacji

Finansowej.
Organami kontroli działalności jednostek samorządu terytorialnego są bez wątpienia
regionalne izby obrachunkowe. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 7 października 1992 r. o
regionalnych izbach obrachunkowych28, izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki
finansowej i zamówień publicznych:
1) jednostek samorządu terytorialnego,
2) związków międzygminnych,
3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów,
4) związków powiatów,
5) stowarzyszeń powiatów,
6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób
prawnych,

25
26
27

28

Art. 33 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (DzU nr 96, poz. 591, ze zm.).
Art. 88a ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DzU z 2000 r., nr 106, poz. 1126, ze zm.).
Trzeba podkreślić, że przepis art. 24 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU
z 2002 r., nr 147, poz. 1230, ze zm.) stanowi inną niż art. 12 ustawy o NIK podstawę prawną do zlecania
PSP przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych (nie chodzi tu o postępowanie kontrolne).
Dyspozycji tych dwóch przepisów nie wolno utożsamiać. Należy bowiem zwrócić uwagę, że stosowanie
omawianej podstawy prawnej wiąże się z kosztami i koniecznością zawarcia stosownej umowy, o której
mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 lipca 1992 r. w sprawie zasad pobierania opłat
przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze (DzU nr 58, poz. 293, ze
zm.).
DzU z 2001 r., nr 55, poz. 577, ze zm.
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7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
W takim właśnie zakresie, wobec regionalnych izb obrachunkowych, NIK może
korzystać z uprawnień, o których mowa w art. 12 ustawy o NIK. Pewne wątpliwości może
budzić sformułowanie użyte w art. 12 ustawy o NIK, odnoszące się do organów „działających
w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym”. Oczywiście, nie można mówić, że
regionalne izby obrachunkowe pod względem organizacyjnym są powiązane z jednostkami
samorządu terytorialnego. Są one – jak wynika z art. 1 ust. 1 powołanej ustawy państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej tych jednostek.
Pozostawiając na boku rozważania dotyczące znaczenia tego pojęcia, zawsze trzeba
uwzględniać fakt, iż działalność izb jest systemowo związana z działalnością jednostek
samorządu terytorialnego. Ujmując to inaczej można stwierdzić, iż status prawny izb bez
powiązania z obszarem ich działania byłby niedookreślony. Dlatego w tym kontekście
proponuję interpretować art. 12 ustawy o NIK.
Przedstawione wyżej formalnoprawne relacje pomiędzy NIK a innymi organami
kontroli należy każdorazowo weryfikować poprzez ustalenie merytorycznego zakresu
prowadzonych badań. Może się bowiem zdarzyć, że w tej samej jednostce kontrolowanej
różne organy kontroli będą prowadzić postępowania kontrolne w różnych zakresach. Wtedy
zastosowanie trybu z art. 12 pkt 2 ustawy o NIK będzie bezzasadne, gdyż Izba nie może
zmieniać zakresu kontroli już rozpoczętej i prowadzonej przez inny organ. Tak dalekiego
„podporządkowania”

innych

organów

naczelnemu

organowi

kontroli

państwowej

ustawodawca nie przewidział.
Równie istotne jak to, z kim współpracować, jest to, czego ta współpraca ma dotyczyć
i jak powinna przebiegać. Wyraźne wskazówki w tej kwestii zawarte są w standardach
kontroli29.
Potrzeba skorzystania z uprawnień wobec innego organu kontroli może pojawić się na
każdym etapie postępowania kontrolnego. W fazie przygotowywania kontroli, materiały
zawierające wyniki badań przeprowadzonych przez specjalistyczny organ kontroli mogą
wskazać na obszar najbardziej zagrożony ryzykiem występowania nieprawidłowości. Mogą
być one pomocne do określania tematów kontroli, które następnie zamieszczone zostaną
w planach kontroli. Na etapie czynności dowodowych przykładowo można wskazać, że dla
29

Patrz Europejskie wytyczne ... op. cit., Wytyczna 25 - Wykorzystywanie pracy innych kontrolerów i
ekspertów, s. 97 i nast., a także opracowanie G. Buczyńskiego: Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli,
„Kontrola Państwowa” nr 5/2002, s. 15.
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ustalenia stanu faktycznego czasami przydatne byłoby porównanie różnych danych, np.
zestawień, wyników, prognoz będących w aktach kontroli prowadzonych przez inne organy,
z podobnymi danymi znajdującymi się w posiadaniu NIK. Natomiast wyniki zakończonej
kontroli mogą dodatkowo potwierdzać zasadność ustaleń poczynionych przez NIK, a tym
samym bardziej przekonywająco wpłynąć na odbiór społeczny przeprowadzonych badań
kontrolnych.
Nie można, wykorzystując czynności kontrolne innych organów, wykraczać poza
kompetencje kontrolne przysługujące NIK. Podobnie, nie można w ten sposób omijać
zakazów dowodowych wiążących NIK (np. przy tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy
skarbowej i in.). I jeszcze jedna kwestia, od strony czysto praktycznej ważna zarówno dla
kontrolujących, jak i kontrolowanych. Chodzi mianowicie o takie zaplanowanie badań
kontrolnych, aby zmniejszyć ich pracochłonność, koszty, a także uciążliwość kontroli dla
jednostki kontrolowanej.
Decydując się na podjęcie współpracy ze specjalistycznymi organami kontroli należy
pamiętać, że kontroler NIK nie jest związany ustaleniami innego organu kontroli. Prowadzący
kontrolę powinien samodzielnie dokonać oceny materiału dowodowego, a ewentualne
rozbieżności w materiale dowodowym usunąć, posługując się przewidzianymi w ustawie
środkami dowodowymi.
Kontrola wspólna kończy się opracowaniem dokumentów pokontrolnych, przy czym
każdy organ kontroli biorący w niej udział powinien przedstawić wyniki kontroli w ramach
przysługujących mu uprawnień. Na NIK spoczywa obowiązek sporządzenia informacji
zbiorczej, która będzie przedstawiona Sejmowi i podana do wiadomości publicznej.
Zlecenie przeprowadzenia kontroli doraźnej powinno mieć miejsce w szczególności
w następujących sytuacjach:
- ustalenia zaistnienia określonych nieprawidłowości, których przyczyn nie można
zbadać w toku prowadzonej kontroli NIK ze względu na jej zakres;
- otrzymania skarg lub wniosków obywateli w określonej sprawie, której NIK nie
może zbadać ze względu na brak kompetencji;
- stwierdzenia braku możliwości faktycznych do podjęcia kontroli przez NIK we
własnym zakresie30.

30

Por. J. Wojciechowski: Związki Najwyższej Izby Kontroli ze specjalistycznymi organami kontroli, „Kontrola
Państwowa” nr 6/1995, s. 7-9.
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Kilku uwag wymaga zagadnienie prowadzenia kontroli wspólnej z najwyższymi
organami kontroli innych krajów. W standardach kontroli NIK czytamy: „Jeżeli praca
najwyższego organu kontroli innego kraju jest wykorzystywana podczas kontroli wspólnej
lub koordynowanej, kontroler powinien przestrzegać wszystkich zasad i (lub) procedur
współpracy określonych w porozumieniach dwustronnych z tymi organami. Ponadto, podczas
wszystkich prac prowadzonych we współpracy z najwyższymi organami kontroli innych
krajów, kontroler musi zachować odpowiednie relacje charakteryzujące się profesjonalną
równością stron31”.
Przebieg kontroli wspólnej lub koordynowanej za każdym razem musi być określony
w zawartych porozumieniach z najwyższym organem kontroli (zwanym dalej NOK) kraju,
który uczestniczy w kontroli. Kontroler NIK, realizując zadania przydzielone mu w ramach
wspólnego przedsięwzięcia,

stosuje procedury i standardy obowiązujące w Izbie.

Wykorzystując materiały udostępnione przez NOK innego kraju kontroler powinien wyraźnie
wskazać ten fakt w opracowywanych przez siebie dokumentach pokontrolnych.
Użyte w standardzie określenie „kontrola wspólna lub koordynowana” jest – moim
zdaniem – mało czytelne i może budzić wątpliwości. Pod nazwą kontrola wspólna można
bowiem rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez jeden zespół kontrolerski, złożony
z kontrolerów z dwóch lub więcej NOK, który przygotowuje wspólny raport publikowany we
wszystkich krajach biorących udział w kontroli. W takim znaczeniu prowadzenie kontroli
będzie ograniczone przepisami regulującymi

wykonywanie zadań przez naczelny organ

kontroli państwowej. Wystarczy wskazać, że niektóre przepisy zawarte w ustawie o NIK
rzutują na możliwość wykonywania czynności kontrolnych przez osoby niebędące
pracownikami NIK, a tylko współpracujące z Izbą na podstawie zawartych porozumień
międzynarodowych. I tak, w art. 30 ust. 1 ustawy o NIK zawarta została zasada, że kontrolę
przeprowadzają kontrolerzy będący pracownikami NIK. Dla umożliwienia kontrolerom
właściwego wykonywania zadań służbowych ustawodawca zawarł w przepisach ustawy cały
katalog praw służących do osiągnięcia celu kontroli. Uprawnienia te są skorelowane
z obowiązkami podmiotów kontrolowanych, tworząc ogólne ramy postępowania kontrolnego.
Przykładowo, kontroler jest uprawniony do swobodnego poruszania się na terenie jednostki
kontrolowanej, żądania dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli
oraz wykonywania czynności badawczych wskazanych w ustawie, mających na celu ustalenie
stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych kontroli.

31

Standard kontroli NIK 14.10.
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W procesie dowodzenia, w szczególny sposób zostały uregulowane zasady badania
spraw objętych tajemnicą państwową i służbową oraz innymi tajemnicami ustawowo
chronionymi. Kontrolerzy mogą przesłuchiwać świadków co do okoliczności, których
dotyczy tajemnica służbowa, lecz muszą legitymować się stosownym poświadczeniem
bezpieczeństwa. Przeprowadzenie dowodów ograniczonych innymi tajemnicami ustawowo
chronionymi zostało obwarowane szczególnymi warunkami, wśród których można wskazać
dostępność dla NIK takiego sekretu, przewidzianą w odrębnych przepisach
W tej sytuacji, rzecz jasna, musi pojawić się problem legitymacji prawnej
pracowników innych NOK do wykonywania czynności kontrolnych w ramach prowadzonej
kontroli wspólnej. Na podstawie przepisów ustawy o NIK nie wydaje się możliwe udzielenie
upoważnienia do kontroli takiemu pracownikowi. Problemu tego nie da się rozwiązać także
na gruncie art. 29 ust. 2 ustawy o NIK, w którym ustawodawca nie posługuje się określeniem
„kontroler”, lecz

mówi o „upoważnionym przedstawicielu Najwyższej Izby Kontroli”.

Przepis ten ma bowiem charakter ogólny, a wykładnia systemowa przemawia za przyjęciem
tezy, iż jego rozwinięciem są dalsze przepisy ustawy, szczegółowo określające kwestie
związane z przeprowadzaniem dowodów.
Problemy podobne do tych, które przedstawiłam wyżej, nie mają odniesienia do
kontroli równoległych i kontroli koordynowanych prowadzonych w formie kontroli
równoległych, przy założeniu, że:
- przez pojęcie kontroli równoległej będziemy rozumieć kontrolę przeprowadzaną na
podstawie takiego samego programu przez dwa lub więcej NOK i przez oddzielne zespoły
kontrolerskie z każdego NOK, które o wynikach kontroli informują ustawodawcę lub rząd
tylko w swoim kraju, przedstawiając wnioski i obserwacje dotyczące tylko danego państwa;
- kontrolą koordynowaną będziemy nazywać kontrolę równoległą z dodatkowym,
wspólnym raportem, sporządzonym oprócz dokumentów krajowych.
Inicjatywy dotyczące przeprowadzania takich kontroli nie tylko są zgodne z ustawą
o NIK, lecz również bardzo pożyteczne. Pozwalają na szersze ujęcie problematyki kontrolnej
i

dokonanie

ocen

kontrolowanej

działalności

z

uwzględnieniem

standardów

międzynarodowych. Wyniki takich kontroli, zwłaszcza jeśli ich przedmiotem byłaby
realizacja celów, np. z zakresu ochrony środowiska albo realizacja umów lub wydatkowanie
środków z funduszy międzynarodowych, mogłyby wpłynąć na bardziej efektywną współpracę
międzynarodową w tych sprawach.
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Należy mieć nadzieję, że problemy dotyczące podstawy prawnej współdziałania
z organami kontroli funkcjonującymi w strukturach Unii Europejskiej wkrótce ulegną
dezaktualizacji. Z treści art. 248 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wynika, że:
„Kontrolę w państwach członkowskich przeprowadza się, pozostając w kontakcie z organami
kontroli rachunkowej poszczególnych państw lub, gdy organy te nie są wyposażone
w odpowiednie kompetencje, z właściwymi służbami krajowymi. Trybunał Obrachunkowy
i organy kontroli rachunkowej poszczególnych państw współpracują, przestrzegając swojej
niezależności, w duchu wzajemnego zaufania. Organy te lub służby informują Trybunał
Obrachunkowy o tym, czy zamierzają wziąć udział w kontroli. (...) organy kontroli
rachunkowej poszczególnych państw (...) przekazują Trybunałowi Obrachunkowemu, na jego
wniosek, dokumenty i informacje potrzebne do wypełnienia jego zadań”32.
Obecnie ani ustawa o NIK, ani Układ europejski ustanawiający stowarzyszenie
między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli 16 grudnia 1991 r.33, nie
zawiera regulacji, która mogłaby wprost stanowić podstawę do podjęcia wspólnej kontroli
z organami unijnymi, a także przedstawicielami Europejskiego Biura do spraw Zwalczania
Nadużyć Finansowych (OLAF)34, które jest agendą wspólnotową realizującą uprawnienia
Komisji Europejskiej do walki z nadużyciami i innymi sprzecznymi z prawem działaniami
naruszającymi interesy finansowe Wspólnoty Europejskiej. OLAF jest upoważnione do
prowadzenia tzw. dochodzeń zewnętrznych, m.in. w sprawach związanych z wydatkami Unii
i jej dochodami. Może samodzielnie lub we współpracy z władzami krajów członkowskich
albo krajów trzecich - pod warunkiem zawarcia stosownych porozumień - prowadzić
dochodzenia i żądać niezbędnych informacji.
Pewną formę współpracy z przedstawicielami OLAF można sobie wyobrazić na
gruncie prowadzenia kontroli wykorzystania środków przekazanych przez Unię Europejską
w ramach programów pomocowych. Jeżeli kontrola taka prowadzona byłaby wspólnie
z organami kontroli skarbowej na podstawie art. 12 ustawy o NIK, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy z 28 września 1991 r., o kontroli skarbowej35 w czynnościach kontrolnych mogłyby
uczestniczyć osoby uprawnione na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską
umów międzynarodowych, a w wypadku dokonywania kontroli środków przekazanych
32
33
34
35

B. Kuźniak, A. Capik: Traktat nicejski. Komentarz, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2002, s. 155.
DzU z 1994 r., nr 11, poz. 38, ze zm.
OLAF zostało powołane na mocy decyzji Komisji Europejskiej nr 352/1999 z 28 kwietnia 1999 r. i podjęło
działalność 1 czerwca 1999 r.
DzU z 1999 r., nr 54, poz. 572, ze zm.
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Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucje Unii Europejskiej - przedstawiciele organów Unii
Europejskiej. Należy jednak podkreślić, iż organem współpracującym byłby w takim razie
organ kontroli skarbowej, zaś ramy współpracy określałyby przepisy powołanych ustaw.
Oznacza to, iż upoważnienie do kontroli dla przedstawiciela OLAF musiałoby zostać
udzielone przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
Ostatnia kwestia wymagająca krótkiej wzmianki, a wiążąca się z podjętym tematem,
dotyczy właściwego udokumentowania ustaleń poczynionych we współpracy z innymi,
specjalistycznymi organami kontrolnymi. Godzi się podkreślić, że standardy kontroli NIK
nakazują wyraźnie określić obszar ustaleń dokonanych przez inny organ kontroli, jeżeli mają
one stanowić oparcie dla ocen, uwag i wniosków formułowanych przez kontrolera NIK. Jest
sprawą oczywistą, że uwzględnianie materiałów dowodowych zebranych przez fachowców
z organów wyspecjalizowanych w kontroli określonych dziedzin podnosi wiarygodność ocen
zawartych w informacjach NIK. Pozwala to również na przedstawienie pewnych zjawisk
w nieco szerszej perspektywie. Poza tym, etyka zawodowa wymaga, aby nikt nie
przywłaszczał sobie efektów cudzej pracy. Nie trzeba chyba szerzej uzasadniać stwierdzenia,
iż dokumenty przekazane przez inny organ kontroli powinny być odpowiednio
przechowywane. Należy przy tym uwzględniać przepisy o ochronie informacji niejawnych
oraz o innych tajemnicach ustawowo chronionych.

mgr Elżbieta Jarzęcka-Siwik
Departament Prawno-Organizacyjny w NIK

Lech Marcinkowski

PARLAMENTARNA KONTROLA
WYKONANIA BUDŻETU WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
Wykonanie budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich1 podlega kontroli wewnętrznej
(kontroli finansowej i audytowi wewnętrznemu), kontroli zewnętrznej (Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego) oraz kontroli politycznej, realizowanej przez Parlament
Europejski. W niniejszym artykule przedstawiona zostanie kontrola parlamentarna – zarówno
procedura udzielania Komisji Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu, jak i kontrola
bieżąca realizowana przez Parlament w trakcie danego roku budżetowego.
W tworzeniu budżetu ogólnego WE biorą udział trzy instytucje wspólnotowe: Komisja
Europejska, Rada i Parlament Europejski2. Zadaniem Komisji jest przedstawienie Radzie
wstępnego projektu budżetu na dany rok finansowy, zgodnego z średnioterminowym planem
finansowym (tzw. perspektywą finansową). Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną,
uchwala na tej podstawie projekt budżetu i przekazuje go do Parlamentu Europejskiego.
Ostateczny kształt budżetu zależy zarówno od Rady, która decyduje o wydatkach
obligatoryjnych, jak i od Parlamentu, który ma decydujący głos w kwestii wydatków
nieobligatoryjnych, przy czym Parlament - zgodnie z art. 272 ust. 8 TWE - ma także prawo,
z ważnych powodów, odrzucić projekt budżetu i zażądać przedłożenia nowego projektu.
Uprawnienie Parlamentu Europejskiego do udzielania absolutorium
Przyznanie Parlamentowi Europejskiemu decydującego głosu w ostatecznym
rozliczaniu Komisji z realizacji budżetu wspólnotowego jest wynikiem stałego wzrostu
znaczenia i uprawnień tego organu od 1970 r.

1

2

W artykule pominięto pozostałe budżety funkcjonujące w Unii Europejskiej. Por. P. Wieczorek: Budżet
Wspólnot Europejskich, „Kontrola Państwowa” nr 6/2002, s. 45 i nast. Należy jednocześnie zauważyć, że
w związku z wygaśnięciem 23 lipca 2002 r. Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali oraz
włączeniem EWWiS do WE, budżet EWWiS uległ likwidacji.
Procedura przygotowywania i uchwalania budżetu ogólnego uregulowana jest w art. 272 TWE (por. przyp. 3).
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Pierwotna wersja traktatów (przede wszystkim Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską3) kompetencje w zakresie absolutorium przyznawała Radzie, która udzielała go
większością kwalifikowaną, a swoją decyzję przekazywała Zgromadzeniu4.
Traktat luksemburski z 1970 r. włączył Zgromadzenie w tę procedurę ustalając, że
„Rada i Zgromadzenie udzielą Komisji absolutorium z wykonania budżetu. W tym celu raport
przedstawiony przez biuro kontroli5 będzie przedmiotem analizy Rady, która podejmie
decyzję większością kwalifikowaną, a następnie Zgromadzenia. Komisja uzyska absolutorium
dopiero gdy Rada i Zgromadzenie podejmą odpowiednie decyzje.” Procedura ta powodowała
znaczne opóźnienia w kwitowaniu Komisji, np. absolutorium za 1971 r. zostało udzielone po
podjęciu decyzji przez Radę 20 lutego i Parlament 9 maja 1973 r. Absolutorium za lata 1972,
1973 i 1974 udzielone zostało łącznie po decyzjach Rady z 1 czerwca i Parlamentu
z 14 grudnia 1976 r.6
Dopiero Traktat brukselski z 1975 r.7 przyznał Parlamentowi prawo podejmowania
ostatecznej decyzji w zakresie absolutorium, przy czym działa on „na zalecenie Rady” („upon
a recommendation from the Council”).
Zgodnie z dyspozycją art. 276 TWE, „Parlament Europejski, na zalecenie Rady, która
stanowi większością kwalifikowaną, udziela Komisji absolutorium z wykonania budżetu”.
Redakcja tego artykułu wywołała wątpliwości, czy Parlament może takiego absolutorium
Komisji nie udzielić – tzn. czy może ostatecznie odmówić udzielenia absolutorium.
Możliwość taka nie została bowiem wyrażona expressis verbis w prawie pierwotnym. Gdy
w 1984 r. Parlament wprowadził do swojego Regulaminu możliwość odmowy udzielenia
absolutorium, a następnie z niej skorzystał, znalazł się w konflikcie z Komisją de facto i de
iure (por. niżej). Komisja Europejska uważała, że przepisy traktatów nie przewidują
możliwości ostatecznej odmowy absolutorium, a gdyby prawodawca taką możliwość
dopuszczał, zamieściłby ją w prawie pierwotnym. Jej zdaniem, możliwe było tylko
odroczenie
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Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą został podpisany 25 marca 1957 r. w Rzymie.
Numeracja artykułów według skonsolidowanego tekstu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
(dalej TWE).
Parlament Europejski powstał jako „Zgromadzenie Ogólne” EWWiS i jako „Zgromadzenie” EWG i EWEA,
które połączone zostały w jedno zgromadzenie dla trzech Wspólnot na podstawie traktatu o fuzji organów
z 8 kwietnia 1965 r. Nazwa Parlament Europejski została formalnie zatwierdzona z chwilą podpisania
„Jednolitego aktu europejskiego” 17 lutego 1986 r. (wszedł w życie 1 lipca 1987 r.).
ang. Audit Board
D. Strasser: The finances of Europe. The budgetary and financial law of the European Communities,
Commission of the European Communities, 1991, s. 289.
Traktat wszedł w życie 1 czerwca 1977 r.
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z 1977 r.8), gdyż samo jego udzielenie stanowi instytucjonalną konieczność. Zdaniem
Komisji, absolutorium jest ostatnim, naturalnym i koniecznym etapem funkcjonowania
budżetu, stanowi ocenę zarządzania finansowego i nie powinno w żadnym stopniu być oceną
zarządzania politycznego. Procedura udzielenia absolutorium może być jedynie zawieszona
w drodze odroczenia jego udzielenia, będącego odmową tymczasową. Po ustaniu przyczyn
odroczenia (np. po korekcie rachunków zgodnie z wnioskami Parlamentu) absolutorium musi
zostać udzielone9.
Parlament z kolei twierdził, że ma prawo do odmowy udzielenia absolutorium, a także
utrzymywał w tym czasie, że odmowa udzielenia absolutorium jest decyzją o charakterze
finansowym, a nie politycznym i nie jest jednoznaczna z wyrażeniem wotum nieufności. Rada
nie interweniowała w tym sporze10.
Ostatecznie doktryna uzasadniła możliwość odmowy absolutorium zgodnie z teorią
kompetencji dorozumianych („skoro traktaty przyznały Parlamentowi uprawnienie do
udzielenia absolutorium, oznacza to, że ma on jednocześnie możliwość odmówienia
udzielenia tegoż”), a odpowiednie zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w przepisach
prawa11. Ponadto trudno byłoby odmówić Parlamentowi, jedynemu organowi pochodzącemu
z powszechnych, demokratycznych, bezpośrednich wyborów, prawa do kontroli Komisji
Europejskiej w zakresie realizacji budżetu12.
Należy zwrócić uwagę na interesującą ewolucję przepisów wewnętrznego Regulaminu
Parlamentu Europejskiego, który do 1981 r. nie przewidywał sytuacji, w której absolutorium
nie zostaje udzielone (choć rozporządzenie finansowe z 1977 r. dopuszczało możliwość
odroczenia jego udzielenia). Na podstawie nowelizacji Regulaminu z 27 marca 1981 r.
zmieniony został art. 52, któremu nadano następującą treść: „1. Parlament, na podstawie
sprawozdania właściwej komisji, podejmie decyzję w sprawie udzielenia Komisji
absolutorium z wykonania budżetu ogólnego. 2. Przyjęcie wniosku o odmowie udzielenia
absolutorium wymaga większości głosów ogólnej liczby członków Parlamentu”. Kolejna
nowelizacja Regulaminu – z marca 1984 r. - przeniosła szczegółowe przepisy w sprawie

8

9
10
11

12

Rozporządzenie finansowe z 21 grudnia 1977 r. dotyczące ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich
(„Official Journal” nr L 356, z 31 grudnia 1977 r., s. 1, ze zm.).
D. Strasser: The finances of Europe, op.cit., s. 409-410.
Jw., s. 291.
Należy jednak zauważyć, że jeszcze w 1984 r. niektórzy autorzy prac poświęconych prawu finansowemu WE
pisali o „koniecznym i nieuchronnym charakterze absolutorium, który wynika z przepisów prawnych”.
Por. D. Strasser: Les finances de l’Europe, Editions Labor 1984, s. 174.
L. Beurdeley: Les motifs du refus de décharge relatif au budget général de l’Union Européenne, „Revue du
marché commun et de l’Union européenne”, nr 443, décembre 2000, s. 697.
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procedury podejmowania decyzji dotyczącej absolutorium do załącznika IV do Regulaminu.
Określał on już procedurę zarówno udzielania absolutorium, jak i odraczania oraz odmowy
jego udzielenia13.
Znaczenie absolutorium
Kolejnym zagadnieniem wywołującym wątpliwości natury prawnej są skutki,
zwłaszcza skutki prawne, ostatecznej odmowy udzielenia absolutorium przez Parlament.
Zdaniem niektórych komentatorów i polityków, decyzja taka powinna pociągać za sobą
odwołanie bądź dymisję Komisji. W preambule do uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
z marca 1984 r. (o której powyżej) Parlament stwierdził, iż „oczekuje, że członkowie Komisji,
którzy byliby politycznie odpowiedzialni za fakt, że absolutorium nie zostało udzielone,
wyciągną odpowiednie, osobiste wnioski” oraz że „zakłada, iż w wypadku gdyby tak się nie
stało, złożony zostanie wniosek o udzielenie wotum nieufności w stosunku do Komisji”.
W podejmowanych przez Parlament w 1984 r. i 1996 r. uchwałach o odmowie udzielenia
absolutorium znajdowały się elementy wskazujące na słuszność i celowość „wyciągnięcia
odpowiednich wniosków” przez członków Komisji, którzy są politycznie odpowiedzialni
za tę decyzję, jednak nie miały one znaczenia prawnego.
Z treści art. 276 TWE wynika, że odmowa udzielenia absolutorium nie ma żadnych
konsekwencji prawnych, w szczególności nie powoduje automatycznego odwołania Komisji
Europejskiej ani nie zobowiązuje jej do podania się do dymisji. Odwołanie Komisji może
bowiem nastąpić tylko w sytuacji udzielenia jej wotum nieufności (art. 201 TWE stanowi, że
jeżeli wniosek o wotum nieufności zostanie przyjęty wielkością dwóch trzecich oddanych
głosów, reprezentującą większość członków Parlamentu Europejskiego, członkowie Komisji
kolektywnie rezygnują ze swych funkcji).
Odmowa udzielenia absolutorium lub jego odroczenie jest jednak decyzją o dużym
znaczeniu politycznym i prestiżowym, wyrażającą dezaprobatę Parlamentu wobec
działalności Komisji14.

13

14

Regulamin Parlamentu Europejskiego według stanu prawnego na 19 lutego 1997 r. został opublikowany [w:]
„Biuletyn Informacyjny”, Kancelaria Sejmu, Biuro Stosunków Międzyparlamentarnych, zeszyt 3 (33)/1997,
Wydawnictwo Sejmowe. Aktualny stan prawny, znacznie różniący się od obowiązującego w 1997 r.,
dostępny jest na stronach Parlamentu Europejskiego <http://www.europarl.eu.int>.
N.J. Brehon: Le budget de l’Europe, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, EJA 1997, s. 45.
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Wątpliwości związane z konsekwencjami odmowy absolutorium bywają ilustrowane
w literaturze przedmiotu następującym przykładem. Podczas sesji plenarnej Parlamentu
7 lipca 1979 r. komisarz ds. budżetu, Christopher Tugendhat, wyraził opinię, że odmowa
udzielenia absolutorium spowodowałaby dla Komisji konieczność podania się do dymisji.
Jednak gdy w 1984 r. Parlament odmówił udzielenia Komisji pod przewodnictwem Gastona
Thorna absolutorium za 1982 r., Tugendhat nie zrezygnował, a Komisja nie podała się do
dymisji (mimo że Parlament podjął decyzję ogromną większością głosów, a Komisja miała
przed sobą już tylko dwa miesiące do końca kadencji)15. Gdyby Komisja Thorna zdecydowała
się na ten krok, powstałby precedens, w znaczący sposób wzmacniający kompetencje
Parlamentu Europejskiego wobec Komisji w zakresie kontroli wykonania budżetu
wspólnotowego.
O ile sam fakt udzielenia bądź nieudzielenia Komisji absolutorium jest pozbawiony
konsekwencji prawnych, decyzji Parlamentu w zakresie absolutorium towarzyszą uwagi
i komentarze o istotnym znaczeniu politycznym i prawnym 16. Zgodnie z art. 276 ust. 3 TWE,
Komisja została zobowiązana do podjęcia wszelkich działań w celu uwzględnienia uwag
towarzyszących decyzjom o absolutorium i innych uwag Parlamentu Europejskiego
dotyczących realizacji wydatków, jak również komentarzy towarzyszących zaleceniom
odnoszącym się do absolutorium przyjętym przez Radę. Ponadto, na żądanie Parlamentu
Europejskiego lub Rady, Komisja składa sprawozdanie o podjęciu odpowiednich kroków
w kontekście tych uwag i komentarzy, a zwłaszcza o instrukcjach udzielonych służbom
odpowiedzialnym za wykonanie budżetu.
Należy jednak zauważyć, że Komisja nie została zobowiązana wprost do realizacji
uwag i komentarzy Parlamentu, ale do ich uwzględniania i podjęcia odpowiednich działań.
Jedynie w razie zignorowania przez Komisję (lub inną instytucję) uwag i niepodjęcia
jakichkolwiek środków, Parlamentowi przysługiwałaby skarga do Trybunału Sprawiedliwości
na zaniechanie działania (zgodnie z art. 232 TWE).
Ze względu na to, że wydatki są w około 80% realizowane przez administrację państw
członkowskich, można spotkać się z opinią, że uwagi towarzyszące decyzji o absolutorium
mogą być kierowane także do państw członkowskich, a te z kolei zobowiązane są do ich
rozpatrzenia17.

15

16
17

B. Laffan: The Finances of the European Union, The European Union Series, Macmillan Press Ltd. 1997,
s. 205.
W sprawie charakteru komentarzy towarzyszących decyzji o odmowie udzielenia absolutorium por. niżej.
D. Antona: Pour une meilleure utilisation des deniers du contribuable européen: la commission du contrôle
budgétaire du Parlement européen, „Revue du marché commun et de l’Union européenne”, nr 421, septembre
1998, s. 554.
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Procedura udzielania absolutorium18
Odpowiedzialność za wykonanie budżetu wspólnotowego spoczywa wyłącznie na
Komisji Europejskiej, pomimo wspomnianego faktu, że ponad 80% wydatków realizowanych
jest przez państwa członkowskie (dotyczy to przede wszystkim wydatków na wspólną
politykę rolną oraz działania strukturalne). Komisja przedkłada corocznie Radzie
i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wykonania budżetu w upływającym roku.
Parlament podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów, zgodnie z art. 198
TWE. Rozporządzenie finansowe19 przewiduje, że Parlament udziela absolutorium
z wykonania budżetu w roku „n” w terminie do 30 kwietnia roku „n+2”, o ile nie zadecyduje
o jego odroczeniu.
Szczegółowa procedura udzielania absolutorium została uregulowana w załączniku V
do Regulaminu PE (art. 1-6)20. Rozpoczyna się od rozprowadzenia następujących dokumentów:
a) rachunku dochodów i wydatków, analizy finansowej i bilansu opisującego aktywa
i pasywa Wspólnoty – dostarczonych przez Komisję;
b) rocznego sprawozdania oraz raportów specjalnych Trybunału Obrachunkowego
wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji;
c) oświadczenia Trybunału Obrachunkowego w sprawie wiarygodności rachunków
21

(DAS ) oraz legalności i prawidłowości transakcji będących ich podstawą;
d) zalecenia Rady22.
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Artykuł przedstawia zagadnienie absolutorium udzielanego Komisji Europejskiej z wykonania budżetu
ogólnego WE. Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z art. 93a Regulaminu Parlamentu Europejskiego,
przepisy zawarte w załączniku V mają zastosowanie także do procedury udzielania przez Parlament
absolutorium:
- przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego z wykonania budżetu Parlamentu;
- osobom odpowiedzialnym za wykonanie budżetów innych instytucji i organów Unii Europejskiej,
takich jak Rada (w zakresie działalności jako ciało wykonawcze), Europejski Trybunał Sprawiedliwości,
Europejski Trybunał Obrachunkowy, Komitet Społeczno-Ekonomiczny i Komitet Regionów;
- Komisji Europejskiej w zakresie wykonania budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju;
- organom odpowiedzialnym za zarządzanie budżetami prawnie niezależnych jednostek, które realizują
zadania Wspólnoty w zakresie w jakim ich działania regulowane są przepisami wymagającymi udzielenia
absolutorium przez Parlament Europejski.
Rozporządzenie Rady nr 1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego
dotyczącego budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, art. 145 ust. 1. (OJ nr L 248 z 16 września 2002 r.,
s.1). W obowiązującym do 1 stycznia 2003 r. rozporządzeniu finansowym Komisji z 21 grudnia 1977 r.
dotyczącym budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (wersja skonsolidowana) zagadnienie to regulował
art. 89 ust. 1.
European Parliament, Rules of Procedure, Annex V, Procedure for the consideration and adoption of
decisions on the granting of discharge.
Ang. statement of assurance, fr. déclaration d’assurance i stąd przyjęte przez ETO do stosowania
we wszystkich językach określenie „DAS”.
Na przykład Recommendation of the Council of 5 March 2002 on the discharge to be given to the Commission
in respect of the implementation of the general budget of the European Communities for the financial year
2000, SN 1651/02 wraz z załącznikiem zawierającym wnioski Rady na temat raportów specjalnych ETO.
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Dokumenty te przedkłada się Komisji Kontroli Budżetowej (COCOBU 23). Każda inna
komisja parlamentarna może przedłożyć Komisji Kontroli Budżetowej swoją opinię.
Należy zwrócić uwagę, że Parlament nie jest związany wnioskami płynącymi
z przedłożonych mu dokumentów, w szczególności negatywną opinią Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego w kwestii wiarygodności rachunków przedstawionych przez
Komisję. W całej historii wydawania przez ETO oświadczenia (DAS), nigdy nie było ono
jednoznacznie pozytywne w odniesieniu do całości budżetu ogólnego, najwyżej w stosunku
do jego części. Obowiązek przekazania DAS Parlamentowi Europejskiemu i uwzględnienia
go podczas decydowania o udzieleniu absolutorium wprowadzony został dopiero na mocy
Traktatu amsterdamskiego24. Jak podkreślono w decyzji o udzieleniu absolutorium w 1989 r.,
po pierwsze, Parlament ma prawo do wyrobienia sobie własnego zdania na temat jakości
zarządzania finansami przez Komisję i będzie to czynił na podstawie wielu różnych opinii; po
drugie, wskazując na błędy i nieprawidłowości w działalności Komisji, Trybunał nie może
uzurpować sobie prawa do odgrywania politycznej roli innych instytucji, które same będą
decydować o działaniach podejmowanych w odpowiedzi na opinie Trybunału25. Nie ma więc
automatycznego powiązania pomiędzy oświadczeniem o wiarygodności rachunków
przedstawianym przez ETO a decyzją w sprawie absolutorium podejmowaną przez
Parlament. Gdyby powiązanie takie istniało, prawo politycznej oceny Komisji zostałoby
przeniesione na Trybunał, a ten nie ma władzy politycznej.
Na

podstawie

wspomnianych

dokumentów

Komisja

Kontroli

Budżetowej

przygotowuje sprawozdanie, które powinno zawierać:
a) propozycję decyzji w sprawie udzielenia, odroczenia lub odmowy udzielenia
absolutorium;
b) propozycję decyzji w sprawie zamknięcia wszystkich rachunków Wspólnoty
dotyczących przychodów, wydatków, należności i zobowiązań;
c) wniosek w sprawie uchwały zawierającej uwagi towarzyszące decyzji, o której
mowa w pkt a);
d) listę dokumentów otrzymanych z Komisji oraz dokumentów, o które wystąpiono,
a których nie otrzymano;
e) opinie pozostałych zainteresowanych komisji.

23
24

25

Z fr. Commission de Contrôle Budgétaire, por. niżej.
Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaty Establishing the European
Communities and Certain Related Acts, przyjęty 18 czerwca 1997 r. (wszedł w życie 1 maja 1999 r.), na
zakończenie konferencji międzyrządowej 1996-1997.
D. Strasser: The finances of Europe, op.cit., s. 392.
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W wypadku gdy właściwa komisja przedłoży propozycję odroczenia udzielenia
absolutorium, wniosek powinien zawierać ponadto: uzasadnienie, określenie działań, które
Komisja powinna podjąć oraz terminy ich realizacji, a także listę dodatkowych dokumentów,
które są niezbędne Parlamentowi do podjęcia decyzji ostatecznej.
Warianty proceduralne przyjęte w art. 5a załącznika V przewidują następujące
możliwości:
1. Podczas sesji kwietniowej odbywa się głosowanie, w wyniku którego Parlament
może podjąć decyzję o udzieleniu bądź o odroczeniu udzielenia absolutorium:
a) jeżeli propozycja udzielenia absolutorium uzyska większość, absolutorium
zostaje udzielone, co oznacza jednocześnie zamknięcie rachunków; jeżeli propozycja ta nie
uzyska większości głosów, uznaje się, że absolutorium zostało odroczone, a Komisja Kontroli
Budżetowej zobowiązana jest do przedstawienia w ciągu sześciu miesięcy propozycji nowej
uchwały udzielającej bądź odmawiającej udzielenia absolutorium;
b) jeżeli wniosek o odroczenie absolutorium nie uzyska wymaganej większości,
uznaje się, że absolutorium zostało udzielone; oznacza to jednocześnie zamknięcie
rachunków.
2. Podczas sesji październikowej głosuje się nad wnioskiem Komisji Kontroli
Budżetowej o udzielenie albo odmowę udzielenia absolutorium:
a) jeżeli propozycja udzielenia absolutorium uzyska większość, absolutorium
zostaje udzielone, co oznacza jednocześnie zamknięcie rachunków; jeżeli propozycja ta nie
uzyska większości głosów, uznaje się, że nastąpiła odmowa udzielenia absolutorium;
b) jeżeli propozycja odmowy udzielenia absolutorium uzyska wymaganą
większość, stanowić to będzie ostateczną odmowę; jeżeli propozycja ta nie uzyska większości
głosów, uznaje się, że absolutorium zostało udzielone.
Decyzję podjętą przez Parlament przekazuje się Komisji Europejskiej i innym
instytucjom, a także publikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, w serii
właściwej dla aktów o charakterze legislacyjnym.
Zgodnie z Regulaminem Parlamentu (art. 6 załącznika V), Komisja Kontroli
Budżetowej przynajmniej raz w roku składa Parlamentowi sprawozdanie z działań podjętych
przez instytucje w odpowiedzi na uwagi towarzyszące decyzjom o absolutorium lub inne
komentarze zawarte w uchwałach Parlamentu dotyczących wykonania wydatków. Na
podstawie tych sprawozdań przewodniczący, działając w imieniu Parlamentu może - o czym
wspomniano wcześniej - złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko instytucji,
która nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z komentarzy towarzyszących decyzjom
w sprawie absolutorium lub innych uchwał dotyczących wykonania wydatków.
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Studia przypadku – procedura w latach 1984, 1999 i 2001
Odmowa udzielenia absolutorium Komisji Europejskiej kierowanej przez Gastona
Thorna z wykonania budżetu w 1982 r. stanowiła, jak wspomniano wcześniej, moment
zwrotny

w realizowaniu

przez

Parlament

uprawnień

kontrolnych

wobec

organu

wykonawczego Wspólnot. Jej istota wkroczyła w materię polityki, a sama decyzja została
przyjęta z dużym zaskoczeniem, a nawet niedowierzaniem 26.
Podczas pierwszych dyskusji w Komisji Kontroli Budżetowej w lipcu 1983 r.
sprawozdawca nie wspominał o możliwości odmowy absolutorium. Jednak podczas debaty
w marcu 1984 r. parlamentarzyści wystąpili z krytyką realizacji budżetu przez Komisję,
w szczególności zarzucili jej brak inicjatywy i nieprzedkładanie odpowiednich propozycji,
a także

niezrealizowanie

wcześniejszych

wniosków

Parlamentu.

Komisja

Kontroli

Budżetowej przedstawiła wniosek o odroczenie udzielenia absolutorium, który został przyjęty
169 głosami, przy braku głosów przeciw i 10 wstrzymujących się.
Dwa miesiące przed końcem wyznaczonego przez Parlament terminu Komisja
przedstawiła dokument, w którym ustosunkowała się do wszystkich punktów zawartych
w uchwale o odroczeniu absolutorium. Parlament nowej kadencji (w międzyczasie odbyły się
wybory) odniósł się do odpowiedzi Komisji bardzo krytycznie. W nowej propozycji Komisji
Kontroli Budżetowej Parlament negatywnie oceniał nie tylko wykonanie budżetu za 1982 r.,
ale całe cztery lata funkcjonowania Komisji Thorna, krytykował ją za niedostarczanie
dokumentów żądanych przez Parlament i niesatysfakcjonujące odpowiedzi na uwagi
towarzyszące decyzji o odroczeniu absolutorium.
Podczas debaty plenarnej 14 listopada 1984 r. projekt COCOBU został zasadniczo
zmieniony. W nowej wersji uchwały odwołano się do wprowadzonych do Regulaminu
Parlamentu zmian umożliwiających odmowę udzielenia absolutorium, zacytowano deklarację
komisarza ds. budżetu z 1979 r., w której stwierdził, że odmowa udzielenia absolutorium
byłaby jednoznaczna z odwołaniem Komisji, która powinna podać się w takiej sytuacji do
dymisji i wezwano członków Komisji politycznie odpowiedzialnych do wyciągnięcia
odpowiednich wniosków. Jednocześnie usunięto z uchwały zakwestionowanie całego,
czteroletniego funkcjonowania Komisji. Uchwała o odmowie udzielenia Komisji Europejskiej
absolutorium z wykonania budżetu za 1982 r. została przyjęta 221 głosami, przy
100 przeciwnych i 35 wstrzymujących się.

26

Na podstawie D.Strasser: The finances of Europe, op.cit., s. 408. Warto zwrócić uwagę, że rozdział, w którym
bardzo szczegółowo przedstawiono procedurę udzielania absolutorium w 1984 r., autor zatytułował
„Naruszenie procedury: odmowa udzielenia absolutorium (…)” i pisze w nim m.in. o „wyczerpujących
odpowiedziach Komisji” i „niechętnym do zrozumienia tego Parlamencie”, jw., s. 411-412.
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Po głosowaniu przewodniczący Komisji Europejskiej powiedział m.in.: „Nie mogę
ukryć głębokiego rozczarowania Komisji tym głosowaniem i naszej obawy o naruszenie
procedury. Wierzymy, że decyzja Parlamentu – i o to właśnie chodzi w demokracji – jest
decyzją i musimy ją zaakceptować. Nie uchroniło to jednak nigdy żadnego parlamentu przed
popełnieniem pomyłki… Nie zamierzam dodawać pustego gestu do [oddanych] głosów, które
są bezużyteczne z punktu widzenia ich konsekwencji. Będziemy więc po prostu kontynuowali
realizację naszych zadań”27.
Komisja nie zrezygnowała, Parlament nie doprowadził do uchwalenia wobec niej
wniosku o wotum nieufności, natomiast ostateczna odmowa absolutorium spowodowała
m.in., że rachunki za 1982 r. pozostawały niezamknięte. Jednocześnie pojawiły się opinie, że
uwagi i komentarze towarzyszące decyzji Parlamentu w tym wypadku pozbawione były mocy
wiążącej, gdyż obowiązująca procedura nakładała obowiązek uwzględnienia uwag, które
towarzyszą decyzji o udzieleniu lub odroczeniu udzielenia absolutorium, nie regulując
charakteru uwag towarzyszących decyzji o odmowie jego udzielenia.
Jeszcze w listopadzie 1984 r. Komisja Kontroli Budżetowej rozpoczęła debatę na
temat konieczności i sposobu ostatecznego zamknięcia rachunków za 1982 r., ale decyzja
Parlamentu Europejskiego została podjęta dopiero 15 marca 1985 r.
Decyzja o nieudzieleniu Komisji kierowanej przez Jacquesa Santera absolutorium
z wykonania budżetu za 1996 r. powinna być rozpatrywana nie tylko z czysto finansowego
punktu widzenia.
18 marca 1998 r. Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła jednomyślnie projekt
uchwały odraczającej udzielenie Komisji Europejskiej absolutorium za 1996 r. Uchwała
zgodna z propozycją COCOBU została przyjęta przez Parlament 31 marca 1998 r. Wśród
przyczyn takiej decyzji należy wymienić m.in. trzecią z kolei negatywną opinię ETO
o wiarygodności przedstawianych przez Komisję rachunków, choć rozpatrzenie DAS przez
Parlament nie było jeszcze wtedy obowiązkowe.
Krytyka Parlamentu skoncentrowana była na dwóch głównych zagadnieniach:
- Wydatkach z tytułu wspólnej polityki rolnej (pochłaniających blisko 50%
wspólnotowego budżetu), a zwłaszcza braku kontroli ze strony Komisji Europejskiej nad
systemami kontroli, w tym kontroli na miejscu, funkcjonującymi w państwach członkowskich
oraz braku kontroli nad krajowymi agencjami płatniczymi.

27

Jw., s. 414.
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- Zaniechaniach dotyczących walki z oszustwami, stanowiącej jeden z głównych
obszarów zainteresowania COCOBU. Już od początku lat 90. zarówno ETO, jak i prasa
krytycznie wypowiadały się o realizacji kilku programów, a szczególnie o wydatkach
związanych z promocją turystyki oraz współpracy z państwami śródziemnomorskimi
(program MED). Główny zarzut parlamentarzystów dotyczył faktu, że kolejne raporty ETO
zwracały uwagę na brak stosownej reakcji ze strony Komisji i niekorygowanie
wskazywanych nieprawidłowości, a także znacznie opóźnione włączenie w sprawę UCLAF28
– komórki Komisji odpowiedzialnej za walkę z oszustwami. Ze szczególnym potępieniem
spotkało się zaniechanie wdrożenia postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników
winnych nieprawidłowości, przy jednoczesnym niepoinformowaniu o popełnianych
przestępstwach wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich 29.
Podczas sesji jesiennej, 11 grudnia 1998 r., COCOBU przyjęła - przewagą jednego
głosu - propozycję udzielenia Komisji absolutorium, uzasadniając to podjętymi w ciągu
ostatnich miesięcy przez Komisję działaniami, w tym wzmocnieniem organizacyjnym
komórek odpowiedzialnych za kontrolę wydatków FEOGA30. Jednocześnie COCOBU
zauważyła, że Komisja Europejska nie zrealizowała dwóch zasadniczych postulatów
Parlamentu: informowania go o wszystkich dochodzeniach wewnętrznych prowadzonych
w Komisji, a dotyczących zamieszanych w oszustwa urzędników instytucji wspólnotowych
oraz przyjęcia norm gwarantujących bezzwłoczne informowanie kompetentnych krajowych
organów wymiaru sprawiedliwości o wypadkach oszustw i korupcji, w które zamieszani są
urzędnicy instytucji WE. W projekcie uchwały przedstawionym przez COCOBU znalazło się
też nawiązanie do kolejnej afery ujawnionej przez prasę, dotyczącej biura ds. pomocy
humanitarnej (ECHO). Również w tym wypadku uwagi parlamentarzystów dotyczyły nie
tylko samych oszustw popełnianych na styku Komisji Europejskiej i biur pomocy technicznej
wdrażających programy, ale przede wszystkim braku odpowiedniej reakcji i zwlekania
z poinformowaniem zarówno wymiaru sprawiedliwości, jak i UCLAF. W odniesieniu do tego
ostatniego parlamentarzyści zwrócili także uwagę, że Komisja nie zrealizowała w terminie
wniosku o przedłożenie propozycji utworzenia w miejsce UCLAF (krytykowanego m.in.
przez ETO) niezależnego od Komisji Europejskiej, stałego biura do walki z oszustwami31.

28

29
30

31

UCLAF – Unité de Coordination pour la Lutte Antifraude. Powołana w 1988 r. przez Komisję Europejską
specjalna jednostka mająca na celu przeciwdziałanie uszczupleniom wpływów i nieuzasadnionym wydatkom.
L. Beurdeley: Les motifs..., op. cit., s. 701.
FEOGA (fr. Fond Européen d’Orientation et Garantie Agricole) - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji
dla Rolnictwa, którego sekcja Garantie finansuje wydatki w ramach wspólnej polityki rolnej.
Ostatecznie OLAF (Office européen de lutte anti fraude) został ustanowiony 28 kwietnia 1999 r.
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Elementem, który spowodował dodatkowe napięcie w stosunkach pomiędzy
Parlamentem a Komisją Europejską, było nieprzekazanie przez nią żądanych dokumentów,
dotyczących zwłaszcza stanu zaawansowania dochodzeń wewnętrznych prowadzonych
w Komisji. Ostatecznie dokumenty zostały przekazane, ale w wersji niekompletnej, co
dodatkowo zirytowało parlamentarzystów.
Pomimo zignorowania przez Komisję Europejską większości uwag Parlamentu
wyrażonych w uchwale o odroczeniu absolutorium i mimo wystąpienia nowych afer,
COCOBU przedłożyła przyjęty przez siebie projekt udzielenia Komisji absolutorium za 1996 r.
Na sesji plenarnej 17 grudnia 1998 r. propozycja ta nie uzyskała wymaganej większości, co
było równoznaczne z ostateczną odmową udzielenia Komisji absolutorium32. Jacques Santer
i członkowie kierowanej przez niego Komisji nie czuli się jednak zobowiązani do ustąpienia.
W styczniu 1999 r. złożony został wniosek o wotum nieufności, za którym ostatecznie
głosowało 232 parlamentarzystów, 293 było przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. Stanowiło
to najpoważniejszą próbę odwołania Komisji w historii wniosku o wotum nieufności33.
Jednocześnie Parlament przyjął uchwałę w sprawie poprawy zarządzania finansowego przez
Komisję i zażądał utworzenia komisji niezależnych ekspertów do zbadania zarzutów
kierowanych wobec Komisji Europejskiej w terminie do 15 marca. Przedstawienie przez tę
komisję bardzo krytycznego wobec Komisji Europejskiej raportu, potwierdzającego m.in.
fakty podawane przez prasę, spowodowało, że Komisja Europejska podała się 16 marca 1999 r.
do dymisji, nie czekając na przyjęcie przez Parlament wotum nieufności, który tym razem
zapewne uzyskałby wymaganą większość.
Jesienią 2001 r. ETO przedstawił roczne sprawozdanie odnoszące się do wykonania
budżetu ogólnego za 2000 r. Mimo że Trybunał wskazywał liczne błędy popełnione w toku
wykonywania budżetu i stwierdził, że nie jest w stanie rozliczyć 5-7% budżetu (nie jest to
wartość wykrytych oszustw i nieprawidłowości34, które szacuje się na 1-1,5% budżetu) oraz
wydał negatywne oświadczenie w sprawie wiarygodności rachunków, wiosną 2002 r.
Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego zaproponowała udzielenie Komisji

32
33

34

Stosunkiem głosów: 225 za propozycją COCOBU, 270 przeciwko, 23 wstrzymujące się.
S. Rodrigues: Quelques réflexions juridiques à propos de la démission de la Commission Européenne,
„Revue du marché commun et de l’Union européenne”, nr 430, juillet-août 1999, s. 473. Warto zauważyć, że
żadna komisja nie została jeszcze odwołana przez PE, do przyjęcia takiego wniosku trzeba bowiem
większości 2/3 oddanych głosów, a w głosowaniu musi brać udział większość członków PE.
ang. frauds and irregularities
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absolutorium z wykonania budżetu w 2000 r.35 Podczas sesji plenarnej parlamentarzyści
zwracali uwagę na fakt, że 14% zaplanowanych wydatków nie zostało zrealizowane
(dotyczyły one przede wszystkim środków na działania strukturalne), uznając jednocześnie,
że oszustwa i nieprawidłowości na szkodę budżetu, szacowane na 1%, nie przekraczają
granicy tolerancji. Biorąc także pod uwagę, że 2000 r. był pierwszym rokiem funkcjonowania
Komisji pod przewodnictwem Romana Prodiego, 10 kwietnia 2002 r. Parlament udzielił
Komisji absolutorium. Decyzji tej towarzyszyły łącznie 144 uwagi i wnioski, mające na celu
poprawę zarządzania budżetem, w tym także wnioski de lege ferenda (tylko Komisja
Europejska dysponuje inicjatywą ustawodawczą) oraz wskazujące na konieczność
przedstawienia przez Komisję dodatkowych sprawozdań.
Formy kontroli realizacji budżetu w ciągu roku
Zgodnie z art. 94 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, do jego zadań należy
monitorowanie realizacji budżetu odnoszącego się do danego roku obrachunkowego. Zadanie
to zostało powierzone zarówno wyspecjalizowanej w tym zakresie Komisji Kontroli
Budżetowej, jak i innym zainteresowanym komisjom.
Komisja Kontroli Budżetowej (COCOBU) działa niezależnie od innej parlamentarnej
komisji – Komisji Budżetowej. Początkowo jej zadania wykonywała podkomisja działająca
w ramach Komisji Budżetowej, która w stałą komisję została przekształcona po pierwszych
powszechnych wyborach bezpośrednich do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 1979 r.
W obecnej kadencji w skład Komisji wchodzi 41 parlamentarzystów.
Do zadań Komisji, zgodnie z Regulaminem PE36, należą sprawy dotyczące m.in.:
- kontroli finansowych, budżetowych i administracyjnych środków wykonawczych
dotyczących realizacji ogólnego budżetu Unii Europejskiej;
- rozporządzenia finansowego w odniesieniu do spraw dotyczących implementacji,
zarządzania i kontroli budżetowej (art. 279 Traktatu o WE);
- decyzji

o

absolutorium

podejmowanych

przez

Parlament

oraz

środków

towarzyszących lub wdrażających te decyzje (art. 276 Traktatu o WE);

35

36

Dopiero w drugim głosowaniu, gdyż w pierwszym wynik głosowania wyniósł 10 za, 10 przeciw,
1 wstrzymujący się.
European Parliament, Rules of Procedure, Annex VI, Powers and responsibilities of standing committees,
pkt III (stan prawny na listopad 2002 r.).

14
- zamknięcia, przedstawienia i kontroli rachunków i bilansów Wspólnot Europejskich,
ich organów oraz wszystkich instytucji przez nie finansowanych, w tym ustanawiania
wydatków, które mają być przeniesione oraz równoważenia kont;
- monitorowania realizacji bieżących budżetów na podstawie okresowych raportów
przedstawianych przez Komisję Europejską oraz działań podejmowanych w celu ich
realizacji;
- oceny efektywności różnych form finansowania wspólnotowego, koordynacji
różnych instrumentów finansowych oraz oceny stosunku kosztów do korzyści w trakcie
wdrażania polityk finansowanych przez Unię Europejską;
- rozpatrywania raportów i opinii przedstawianych przez Europejski Trybunał
Obrachunkowy (art. 248 Traktatu o WE).
Komisja została uprawniona do dostępu do dokumentów niejawnych, dotyczących
zagadnień będących przedmiotem jej zainteresowania odpowiednio do kompetencji.
Zgodnie z wypracowaną praktyką, każdy z członków Komisji Kontroli Budżetowej
jest odpowiedzialny za kontrolę wybranej „części budżetowej”, którą wykonuje m.in. przez
bieżące monitorowanie wydatków i działalności odpowiedniej dyrekcji w Komisji
Europejskiej, realizującej te wydatki, a także współpracę z merytorycznie właściwą komisją
parlamentarną.
W pierwszym okresie działalności Komisja ograniczała swoje zainteresowanie do
kontroli

wydatków

pod

względem

legalności

i

prawidłowości,

ze

szczególnym

uwzględnieniem wspólnej polityki rolnej. Z upływem lat zakres kontroli poszerzał się
i obecnie obejmuje realizację dochodów i wydatków w ramach wszystkich polityk
wspólnotowych. Jej kontroli podlegają także wydatki realizowane w drugim i trzecim filarze
(tj. odpowiednio - wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz współpracy
w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych)37.
Istotnym zadaniem COCOBU jest informowanie członków PE, a także opinii
publicznej, o problemach pojawiających się w trakcie wykonywania budżetu. Komisja
zajmuje się więc zarówno implementacją poszczególnych pozycji budżetowych, jak i pracą
poszczególnych dyrekcji Komisji Europejskiej, zwłaszcza gdy zachodzi podejrzenie
naruszenia interesów finansowych Wspólnot. W trybie niejawnym członkowie COCOBU
zapoznają się z informacjami przedkładanymi przez Komisję na temat szczególnie
poważnych przypadków oszustw. W posiedzeniach Komisji w trakcie przygotowywania
decyzji w sprawie absolutorium uczestniczą przedstawiciele Rady, a przy okazji prezentacji
raportu rocznego oraz raportów specjalnych ETO – przedstawiciele Trybunału.

37

D. Antona: op.cit., s. 554.
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Począwszy od 1976 r. monitorowanie wykonywania budżetu bieżącego jest
realizowane w drodze tzw. procedury Notenbooma38, umożliwiającej uwzględnienie
w debacie budżetowej na kolejny rok budżetowy stanu realizacji bieżącego budżetu
i wynikających z niego wniosków.
W latach 1976-1994 taka debata odbywała się każdej jesieni (zazwyczaj
w październiku) i polegała na zadawaniu pytań przedstawicielom Komisji Europejskiej
uczestniczącym w posiedzeniach Komisji Kontroli Budżetowej 39. Parlamentarzyści badali
wydatki zrealizowane w danym roku na podstawie sprawozdania Komisji przedstawiającego
wdrażanie budżetu według stanu na koniec czerwca (a w miarę możliwości na 31 sierpnia).
Sprawozdanie Komisji obejmowało przede wszystkim analizy i wyjaśnienia dotyczące zbyt
wysokiej lub zbyt niskiej realizacji wydatków w poszczególnych liniach budżetowych
w stosunku do upływu czasu. Sprawozdaniu towarzyszyły propozycje przeniesień pomiędzy
liniami budżetowymi, w których wydatki były bardziej i mniej zaangażowane,
z uwzględnieniem przewidywanych do końca roku zmian (tzw. global transfer).
Na podstawie dokumentu przekazywanego przez Komisję Europejską we wrześniu
oraz raportów kwartalnych Komisji Europejskiej, sprawozdawca wybierany spośród
członków Komisji Kontroli Budżetowej przygotowywał listę pytań, koncentrujących się na
analizie uwzględnienia przez Komisję uwag i wniosków Parlamentu zgłoszonych w czasie
procedury budżetowej poprzedniego roku. Szczególnie istotna była dla Parlamentu pełna
realizacja tych wydatków, które zostały wprowadzone do budżetu przez sam Parlament.
Po wejściu w życie w 1994 r. Traktatu o Unii Europejskiej, wzmacniającego ogólną
pozycję Parlamentu Europejskiego (w zakresie kontroli budżetowej m.in. przez zobowiązanie
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego do przedstawiania Parlamentowi oświadczenia
o wiarygodności rachunków Komisji), tzw. procedura Notenbooma została zmodyfikowana,
szczególnie w odniesieniu do harmonogramu. Raporty kwartalne dostosowano do procedur
budżetowych – przedstawiają one sytuację budżetową na koniec maja, sierpnia i grudnia.
Lista pytań przygotowywana przez sprawozdawcę i akceptowana przez COCOBU
uzupełniana jest o uwagi innych komisji parlamentarnych w zakresie spraw związanych
z kontrolowanymi przez nie częściami budżetu. Pisemne odpowiedzi Komisji Europejskiej
przekazywane są na początku września, dzięki czemu debata w Komisji Kontroli Budżetowej
odbywa się w drugiej połowie września i umożliwia przygotowanie projektu rezolucji na
posiedzenie plenarne Parlamentu pod koniec miesiąca. Ma ona istotne znaczenie dla debaty
na temat budżetu na kolejny rok.
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Od nazwiska holenderskiego wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.
Por. Controlling implementation of the budget in the course of the year – the „Notenboom Procedure”,
European Parliament, Briefing, Budgetary Affairs Nr 8, PE 167.744, 8.12.1998. Tam także uwagi krytyczne
na jej temat.
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Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami (art. 276 ust. 2 TWE), Parlamentowi
przysługuje prawo żądania od Komisji Europejskiej wszelkich niezbędnych informacji,
a przed udzieleniem Komisji absolutorium lub w jakichkolwiek innych celach mających
związek z wykonywaniem jego uprawnień w dziedzinie realizacji budżetu, Parlament
Europejski może żądać przesłuchania Komisji w sprawie wydatków lub funkcjonowania
systemów kontroli finansowej. Jednak w praktyce sprawa przedkładania Parlamentowi
dokumentów Komisji mających związek z realizacją budżetu wywołuje kontrowersje, a nawet
otwarte konflikty między tymi instytucjami.
Jednym z pierwszych konfliktów pomiędzy Parlamentem a Komisją na tle kontroli
budżetu był tzw. kazus słodu (1976-1977)40. W 1976 r. dochodzenie przeprowadzone przez
kontrolera finansowego w Komisji ujawniło, że na rynku słodu miały miejsce nadużycia
w zakresie restytucji eksportowych. Podjęto natychmiastowe kroki w celu zmiany sytuacji.
Zaalarmowany przez prasę Parlament (podkomisja ds. audytu) zażądał przedłożenia
odpowiedniego raportu kontrolera finansowego. Komisja uznała jednak, że raport ten był
dokumentem wewnętrznym, przygotowanym przez urzędnika dla jego przełożonych,
w związku z czym nie udostępniła przedmiotowego raportu, a wszystkich wymaganych przez
Parlament informacji udzieliła w formie dokumentów roboczych lub pisemnych oświadczeń.
Dla Parlamentu sprawa ta nabrała zasadniczego znaczenia, a w trakcie trzydniowej debaty
w grudniu 1976 r. złożono nawet wniosek o wotum nieufności wobec Komisji (wycofany
przed głosowaniem). Ostatecznie na początku 1977 r. osiągnięto kompromis i raport
kontrolera finansowego został przekazany podkomisji ds. audytu, a następnie Komisji
Kontroli Budżetowej pod warunkiem zachowania poufnego charakteru dokumentu.
Pomimo wypracowania na przestrzeni lat różnych metod i form współpracy pomiędzy
Komisją i Parlamentem Europejskim, problem przekazywania Parlamentowi żądanych przez
niego dokumentów, a szerzej dostępu do informacji, nie został rozwiązany w sposób
całkowicie satysfakcjonujący parlamentarzystów. Wynika to po części z nie do końca
określonych wzajemnych relacji pomiędzy instytucjami wspólnotowymi, różniących się
zasadniczo od relacji pomiędzy organem ustawodawczym i wykonawczym w państwach
demokratycznych, po części zaś z ostrożności i świadomości, że ponowny otwarty konflikt
między instytucjami mógłby doprowadzić do kolejnego kryzysu politycznego w Unii

40

Za: D. Strasser: The finances of Europe, op.cit., s. 294.
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Europejskiej. Z jednej więc strony, Parlament Europejski żąda dostępu do wszystkich
dokumentów Komisji na zasadach identycznych jak Europejski Trybunał Obrachunkowy
i przypomina Komisji, że to on, jako organ odpowiedzialny za podjęcie decyzji w sprawie
absolutorium, a nie sama Komisja, ocenia, czy przedłożone informacje są wystarczające
i odpowiednie41. Z drugiej strony, wykazuje się nadzwyczajną ostrożnością w kryzysie
związanym z ujawnionymi wadami komputerowego systemu księgowego funkcjonującego
w Komisji i wynikającą stąd odmową zatwierdzenia rachunków za 2001 r. przez główną
księgową Komisji. Sprawa ta była bardzo szeroko komentowana w mediach państw UE
i mogła doprowadzić do kolejnego konfliktu pomiędzy Parlamentem i Komisją. Członkowie
Komisji Kontroli Budżetowej zażądali spotkania z główną księgową i przesłuchania jej,
pomimo toczącego się przeciwko niej postępowania dyscyplinarnego podjętego przez
Komisję Europejską, zawieszenia w pełnieniu obowiązków i wydanego jej formalnego
zakazu wypowiadania się. Jednomyślna uchwała COCOBU została jednak uchylona przez
Prezydium Parlamentu, złożone z przewodniczących grup politycznych, w związku z czym do
przesłuchania nie doszło42.
Zakończenie
Uprawnienie

do

decydowania

w

sprawie

udzielenia

Komisji

Europejskiej

absolutorium z wykonania budżetu wspólnotowego jest obecnie jedną z najważniejszych
kompetencji Parlamentu Europejskiego. Przez regularne odraczanie udzielenia absolutorium
i przekładanie ostatecznej decyzji na sesję jesienną Parlament stara się maksymalnie
wykorzystać swoje kompetencje do kontroli realizacji budżetu, o kształcie którego decyduje
przecież w niewielkim stopniu.
Kontrola wykonania budżetu wspólnotowego, realizowana – w różnym zakresie –
przez Komisję, Radę, Europejski Trybunał Obrachunkowy i Parlament Europejski, różni się
pod wieloma względami od kontroli realizowanej w poszczególnych

41

42

państwach

European Parliament resolution on the action taken by the Commission on the observations contained in the
resolution accompanying the decision giving discharge in respect of the implementation of the general budget of
the European Union for the 1999 financial year (COM(2001)696 – C5-0577/2001 – 2001/2123(DEC)), pkt 3 -5.
Por. np. <http://www.EUobserver.com> z 18 września 2002 r., 28 września 2002 r., 30 września 2002 r.,
23 października 2002 r.
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członkowskich Unii Europejskiej43. Specyfika jej zasadniczego elementu - absolutorium
z wykonania budżetu - wynika ze struktury wydatków budżetu wspólnotowego, kontroli
realizowanej na poziomie Unii Europejskiej oraz wagi, jaką przywiązuje się w Unii do
ochrony interesów finansowych Wspólnot, a szczególnie do walki z oszustwami.
Ponad 80% wydatków z budżetu wspólnotowego realizowane jest przez państwa
członkowskie (np. wydatków na wspólną politykę rolną - przez kilkadziesiąt akredytowanych
krajowych agencji płatniczych). Rola Komisji ogranicza się w tym wypadku jedynie do
transferów finansowych na rzecz odpowiednich instytucji w państwach członkowskich.
Kontrola Komisji Europejskiej nad prawidłowym wydatkowaniem tych środków jest więc
w dużym stopniu ograniczona i polega zasadniczo na kontrolowaniu wdrażania przez państwa
członkowskie właściwych przepisów oraz systemów kontroli, w tym kontroli wewnętrznej.
Jednak to Komisja Europejska ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność przed
Parlamentem Europejskim - a więc przed obywatelami Unii Europejskiej - za wykonanie
budżetu, który w coraz większej części finansowany jest z tzw. czwartego źródła, czyli
składek państw członkowskich zależnych od poziomu PKB. Tymczasem Komisja Kontroli
Budżetowej sprawuje bieżącą kontrolę nad wszystkimi wydatkami, niezależnie od tego, kto
w praktyce odpowiada za ich realizację.
Parlament Europejski w stosunku do Komisji Europejskiej ma daleko idące
uprawnienia formalne (prawo odmowy udzielenia absolutorium oraz udzielenia Komisji
wotum nieufności, zobowiązującego ją do podania się do dymisji), ale nie ponosi
odpowiedzialności podobnej do parlamentów narodowych, które muszą zapewnić większość
gwarantującą egzekutywie możliwość realizacji własnego programu politycznego. Oznacza
to, że odpowiednie parlamentarne komisje kontrolne raczej nie będą posuwać się za daleko
w krytyce rządu, a sam parlament tylko w naprawdę wyjątkowych sytuacjach doprowadzi do
dymisji funkcjonującego rządu. Tymczasem Parlament Europejski, bezpośrednio niezwiązany
politycznie z Komisją, może w zasadzie działać bez obawy o polityczne konsekwencje
własnych decyzji. Co więcej, jako jedyny organ w pełni demokratyczny, bo pochodzący
z powszechnych wyborów, stara się stale rozszerzać własne kompetencje, zwłaszcza
w zakresie kontroli pozostałych instytucji wspólnotowych.

43

Por. Parlement Européen, Direction Générale des Etudes, Le contrôle parlementaire de l’exécution du budget,
Série Affaires Budgétaires, PE 168.431. W opracowaniu tym przedstawione zostały procedury absolutorium
obowiązujące w toku realizacji budżetu w 15 państwach członkowskich UE (s. 11-26).
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Parlament Europejski i Komisja Kontroli Budżetowej przywiązują szczególną wagę
do właściwego wykorzystania środków i realizacji budżetu wspólnotowego także z tego
względu, że walka z oszustwami i skuteczna ochrona interesów finansowych Wspólnot
Europejskich są metodą osiągnięcia społecznej legitymizacji instytucji, które jeszcze nie do
końca zyskały zaufanie obywateli Unii Europejskiej44. Zagwarantowanie prawidłowego
wykorzystania środków publicznych jest szczególnie istotne z uwagi na podział państw
członkowskich na beneficjantów i płatników netto. Podatnicy muszą uzyskać pewność, że ich
pieniądze wykorzystywane są w sposób prawidłowy i efektywny, zwłaszcza jeśli ma to
miejsce poza granicami ich kraju. Kontrola parlamentarna, realizowana przez wybranych
przez nich samych przedstawicieli – członków Parlamentu Europejskiego – stanowi
najwłaściwsze do tego narzędzie.

mgr Lech Marcinkowski
Departament Administracji Publicznej w NIK
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Jw., s. 10.

Paweł Wieczorek

FINANSOWY WYMIAR INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

Po prawie 10 latach od szczytu Unii Europejskiej (UE) w Kopenhadze w czerwcu
1993 r. – kiedy sformułowane zostały warunki kolejnego rozszerzenia Unii – w grudniu 2002 r.
przywódcy unijnej „15” oraz 10 krajów kandydujących1 ponownie spotkali się w stolicy
Danii, aby definitywnie zakończyć negocjacje akcesyjne. W krajach pretendujących do UE
muszą się jeszcze odbyć referenda w sprawie członkostwa w Unii, których pozytywny wynik
potwierdzi poparcie społeczeństw dla udziału w integracji europejskiej. Przyjęcie do Unii
kolejnych państw stanie się faktem z chwilą zakończenia procesu ratyfikacji traktatu
akcesyjnego, podpisanego podczas szczytu UE w Atenach w kwietniu 2003 r.
Przebieg spotkania UE w Kopenhadze w grudniu 2002 r. zdominowały kwestie
finansowe. Nastąpiło to głównie za sprawą Polski, która uznała rozwiązania zaproponowane
przez Danię2 za niewystarczające, zwłaszcza w odniesieniu do spraw rolnych (dopłaty
bezpośrednie, limity produkcji rolnej) oraz budżetowych (składka). Warunki, na jakich Polska
wejdzie do UE musiały, z jednej strony, uwzględniać realia finansowe Unii, z drugiej zaś
gwarantować polskim przedsiębiorcom równoprawną pozycję konkurencyjną na wspólnym
rynku, nie zagrażając zarazem płynności budżetu krajowego. W wypadku każdego z nowych
państw - ustępujących krajom obecnej „15” na prawie każdym odcinku pod względem
rozwoju gospodarczego, a także stopnia zorganizowania życia państwowego i społecznego –
dostęp do środków budżetowych UE może istotnie ułatwić proces implementacji
wspólnotowego dorobku prawnego. Z powodu słabej koniunktury na obszarze Unii oraz
problemów Niemiec i innych państw ze zrównoważeniem budżetu narodowego, koszty
zbliżającego się rozszerzenia nabrały istotnego znaczenia również dla strony unijnej.
Niezależnie jednak od wagi czynników finansowych i stopnia, w jakim rzutować będą
one na społeczny odbiór integracji i wynik referendum w sprawie akcesji do UE, należy
pamiętać, że możliwość korzystania ze środków unijnych, stanowi tylko jeden z elementów
wielopłaszczyznowego bilansu korzyści i zobowiązań z tytułu członkostwa Polski w Unii.
1
2

Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry.
W drugim półroczu 2002 r. Dania sprawowała prezydencję w Unii i reprezentowała stronę unijną
w końcowym etapie negocjacji akcesyjnych.
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Wejście do elitarnego grona państw europejskich musi być bowiem postrzegane jako
inwestycja długoterminowa, której efekty będą pojawiały się stopniowo i znacznie wykroczą
poza sprawy czysto gospodarcze.
Zgodnie z decyzjami, jakie zapadły podczas szczytu UE w Kopenhadze w grudniu
2002 r., Polska po wejściu do Unii może liczyć na transfery netto3 wynoszące od
1404 mln euro w 2004 r. do 2979 mln euro w 2006 r. (rysunek 1), znacznie przekraczające
wsparcie uzyskane w ostatnim roku przed akcesją (844 mln euro). W sumie w ciągu
pierwszych trzech lat członkostwa Polska otrzyma z budżetu UE w wymiarze netto prawie
7 mld euro, tj. więcej niż pozostałe nowe państwa razem wzięte (rysunek 2). W przeliczeniu
na 1 mieszkańca statystyka wsparcia netto wygląda jednak mniej korzystnie, bowiem Polska –
jedyny w grupie kandydatów duży kraj, zamieszkały przez 38,4 mln osób – znajdzie się
wówczas za republikami bałtyckimi i Cyprem.
Zagrożenia dla płynności budżetu
Lata 2004-2006 stanowić będą trudny okres dla budżetu państwa, którego płynność –
w związku ze zwiększonymi wydatkami z tytułu akcesji do Unii oraz obsługi zadłużenia
zagranicznego4 – może zostać wystawiona na poważną próbę5. Istotne jest przy tym, że
transferami z budżetu UE nie da się w zasadzie sfinansować tzw. wydatków sztywnych
budżetu (w 2003 r. stanowić będą one około 68% globalnych wydatków państwa), w tym
zwłaszcza wydatków na cele socjalne i konsumpcyjne6.
W związku z integracją budżet Polski w 2004 r. zostanie dodatkowo obciążony
wydatkami z następujących tytułów:
- przekazania do budżetu UE składki członkowskiej za okres maj-grudzień 2004 r.
w wysokości 1579 mln euro (6,32 mld zł), co stanowi 4,1% planowanych w 2003 r.
dochodów budżetowych (154,8 mld zł);

3

4
5
6

Nadwyżka środków, które Polska otrzyma z budżetu UE w ramach udziału w politykach wspólnotowych –
w tym zwłaszcza wspólnej polityce rolnej (WPR) oraz działaniach strukturalnych – ponad obligatoryjne
wpłaty do wspólnego budżetu z tytułu składki członkowskiej.
W okresie 2002-2008 koszty obsługi zadłużenia zagranicznego będą w kolejnych latach wzrastały z 1,34
mld zł w 2002 r. do 3,9 mld zł w 2008 r. „Rzeczpospolita” z 6 grudnia 2002 r.
Zwracał na to uwagę m.in. Grzegorz Kołodko - wicepremier i minister finansów, podczas spotkania
w Brukseli z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Zob. „Rzeczpospolita” z 6 listopada 2002 r.
W. M. Orłowski: A czas ucieka, „Rzeczpospolita” z 30 października 2002 r.
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- współfinansowania przez budżet działań dostosowawczych w sferze prawnej
i instytucjonalnej (obejmujących m.in. organizację rynków rolnych), których koszty w 2004 r.
będą prawdopodobnie wyższe niż w latach 2002-2003;
- partycypowania w kosztach realizacji programów inwestycyjnych, finansowanych
w ramach funduszy strukturalnych;
- ponoszenia kosztów funkcjonowania agencji płatniczych, które będą wypłacać środki
wspólnotowe (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
Równocześnie budżet kraju zostanie pozbawiony wpływów z ceł, pobieranych przez
Polskę od całego importu do państw UE przechodzącego przez polską granicę wschodnią
(stanowiącą fragment zewnętrznej granicy obszaru UE), które będą przekazywane do budżetu
Unii7. Może to spowodować pomniejszenie dochodów budżetowych w 2004 r. w porównaniu
z rokiem poprzednim nawet o 2,5 mld zł. Zdaniem niektórych ekspertów, należy się również
liczyć z możliwością obniżenia do 2 mld zł wysokości wpłaty z zysku NBP, która w 2003 r.
wyniesie 3,57 mld zł8. Z punktu widzenia płynności budżetu istotne jest również, że część
transferowanych do Polski środków wspólnotowych trafi do budżetów lokalnych oraz osób
prywatnych (dopłaty bezpośrednie).
Podczas szczytu w Kopenhadze w grudniu 2002 r. strona unijna – dostrzegając
złożoność sytuacji polskiego budżetu w pierwszym okresie członkostwa w UE – zdecydowała
o przyznaniu Polsce rekompensaty budżetowej na lata 2004-2006. W jej ramach w 2004 r.
Polska otrzyma dodatkowo z budżetu UE kwotę 443 mln euro. Rekompensata w kolejnych
dwóch latach – wynosząca odpowiednio 550 mln euro w 2005 r. oraz 450 mln euro w 2006 r.
- zostanie natomiast sfinansowana przez przesunięcie 500 mln euro z puli środków
przyznanych Polsce na działania strukturalne, a także przez zwolnienie z obowiązku
współfinansowania projektów strukturalnych w kwocie 500 mln euro. Fakt przyznania przez
UE rekompensaty budżetowej nie eliminuje groźby znacznego powiększenia się w 2004 r.
deficytu

budżetowego,

którą

może

usunąć

jedynie

przeprowadzenie

w

okresie

przedakcesyjnym gruntownej reformy finansów publicznych.

7
8

Ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu zostanie częściowo zrekompensowany przez dopłatę
techniczną ze środków UE, która pokryje koszty pobierania przez Polskę cła w imieniu całej Unii.
Zob. wypowiedź Grzegorza Wójtowicza - członka Rady Polityki Pieniężnej, przytoczona na łamach
„Rzeczpospolitej” 3 grudnia 2002 r.

Rys. 1

Ile Polska otrzyma z budżetu UE
w pierwszych latach członkostwa (w mln euro)
Okres przedakcesyjny

Od 1 maja 2004 r. członkostwo w UE

Środki otrzymywane
przez Polskę z
budżetu UE

5498

5068
Środki netto otrzymywane przez Polskę z
budżetu UE
2979

2614

2983

1404
443*)

844

2003 r.
*)

2454
1904

844

450*)

550*)
1579)

2519
2069

1136)

2004 r.

2005 r.

Rekompensata przyznana przez UE w celu złagodzenia napięć
w budżecie Polski

Faktyczna wysokość
składki Polski do budżetu UE, po odliczeniu rekompensaty

2006 r.

Kwestia rekompensaty budżetowej została omówiona w dalszej części artykułu.

Źródło: Informacja rządu w sprawie negocjacji Polski z UE , przedstawiona przez Danutę Hübner - ministra do spraw europejskich, podczas posiedzenia Sejmu 4 grudnia 2002 r. oraz Informacja rządu w sprawie
wyników negocjacji Polski z UE , przedstawiona przez D.Hübner podczas posiedzenia Sejmu 20 grudnia 2002 r. Zob. także Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 17 grudnia 2002 r. Wszystkie wspomniane dokumenty są dostępne na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej <www.ukie.gov.pl>.

Rys. 2.
Transfery netto z budżetu U E
do 10 now ych krajów członkow skich (w m ln euro)

Cypr

M alta

Podział środków transferow anych z budżetu U n ii w latach
2004-2006 m iędzy now e państw a U E
(w m ln euro i % )

31
31
27

M alta
132 m ln C
1,0%

53
53
26

8

Słow acja
829 m ln C
6,4%

80

Estonia

Czechy

200
179
125

C zechy
778 m ln C
6,0%

Litw a
1352 m ln C
10,4%

Łotw a
831 m ln C
6,4%

307
293
178

Słow acja

361
297
171

Łotw a

341
295
195

C ypr
89 m ln C
0,7%
Słow enia
170 m ln C
1,3%

Estonia
504 m ln C
3,9%

82

Słow enia

13 056 m ln C
100%

W ęgry
1.374 m ln C
10,5%
Polska
6997 m ln C
53,4%

570
483

Litw a
299

2006
2005
2004

614
490

W ęgry
270

r.
r.
r.

2979

Polska

2614
1404

Źródło: M ateriał roboczy Kom isji Europejskiej, udostępniony prasie 16 grudnia 2002 r.; cyt. za: "R zeczpospolita" z 17 grudnia 2002
r.

Źródło: Materiał roboczy Komisji Europejskiej, udostępniony prasie 16 grudnia 2002 r.; cyt.
za: „Rzeczpospolita” z 17 grudnia 2002 r.

Składka członkowska
Ponieważ Polska wejdzie do UE w trakcie roku budżetowego (1 maja 2004 r.),
składka w pierwszym roku członkostwa wyniesie jedynie 2/3 składki, wahającej się
w granicach 2,4-2,5 mld euro rocznie (rysunek 3). Ogółem w latach 2004-2006 Polska będzie
zobowiązana do odprowadzenia z tego tytułu do wspólnego budżetu łącznie 6552 mln euro.
Główną część składki (około 70%) stanowi wpłata z tzw. czwartego źródła, zależna od
wysokości produktu narodowego brutto kraju członkowskiego. W związku z przyznaną przez
UE rekompensatą budżetową, mającą na celu złagodzenie napięć w budżecie krajowym,
faktyczna wysokość składki, którą Polska przekaże do wspólnego budżetu będzie
w poszczególnych latach o 18-28% niższa od wymiaru nominalnego i w latach 2004-2006
wyniesie ogółem 5109 mln euro.
Wspólna polityka rolna
Podczas negocjacji akcesyjnych Polska występowała o objęcie polskiego rolnictwa
wszystkimi instrumentami WPR9 w stopniu zapewniającym równe warunki konkurencji na
jednolitym rynku UE. Ważne było także, aby przyznane Polsce limity produkcji rolnej
odpowiadały

możliwościom

wytwórczym

rolnictwa,

a

jednocześnie

gwarantowały

opłacalność produkcji rolnej i stwarzały warunki do rozwoju polskiej wsi.
W ramach WPR polskie rolnictwo będzie zasilane z czterech źródeł, które tworzą:
dopłaty bezpośrednie, „Plan rozwoju obszarów wiejskich” (PROW), „Sektorowy program
operacyjny” oraz działania interwencyjne na rynku rolnym. W większości wypadków
fundusze unijne będą musiały zostać uzupełnione z budżetu krajowego. Łącznie w latach
2004-2006 polskie rolnictwo może liczyć na wsparcie w wysokości 9,93 mld euro, z czego
7,4 mld euro (75%) stanowić będą środki UE. Średniorocznie skala wsparcia wyniesie
3,31 mld euro (w tym 2,47 mld euro z budżetu UE) i będzie przeszło dwukrotnie większa niż
w 2003 r., kiedy polskie rolnictwo otrzymało 1,49 mld euro, z czego środki UE stanowiły
378 mln euro (rysunek 4).

9

Dotyczy to w szczególności dopłat bezpośrednich stosowanych w ramach I filaru WPR oraz funduszy na
rozwój obszarów wiejskich, funkcjonujących w ramach II filaru WPR.

Rys. 3.
Składka Polski do budżetu UE (mln euro)

Rzeczyw ista w ysokość składki, po
odjęciu rekom pensaty budżetow ej

2519

2454

237

228

1579 *)
Część składki z tytułu rabatu brytyjskiego

Część składki ustalana na podstawie wielkości PKB

1904

148

2069
1752

1707

1136
1113

Część składki z tytułu podatku VAT

317

306
Część składki z tytułu ceł

195

550

443
213

450
213

123

Rekom pensata
budżetow a

2004 r.

2005 r.

2006 r.

*)

W związku z wejściem do UE w trakcie roku budżetowego, Polska będzie zobowiązana do zapłacenia w 2004 r. 2/3 wysokości składki
członkowskiej.
Źródło: Jak pod rys. 1.

*) W związku z wejściem do UE w trakcie roku budżetowego, Polska będzie zobowiązana do
zapłacenia w 2004 r. 2/3 wysokości składki członkowskiej.
Źródło: Jak pod rys. 1.

Rys. 4.

Wsparcie finansowe polskiego rolnictwa w latach 2004-2006
(w mln euro i %)

3886 mln C
100%

3373 mln C
100%
1701 mln C
43,8%

2673 mln C
100%
1524 mln C
45,1%

Dopłaty
bezpośrednie 1)

Plan rozwoju
obszarów
wiejskich

Sektorowy program operacyjny

1)

2536 mln C
75,2%

1356 mln C
50,7%
1941 mln C
72,6%

Budżet UE
1.064 mln C
27,4%

923 mln C
27,4%
776 mln C
29,0%
583 mln C
17,3%
411 mln C
15,4%

Interwencja na
rynku rolnym

2932 mln C
75,5%

130 mln C
4,9%

732 mln C
27,4%

754 mln C
19,4%

343 mln C
10,2%

2004 r.

954 mln C
24,5%

837 mln C
24,8%

2005 r.

367 mln C
9,4%

Budżet krajowy

2006 r.

Środki na dopłaty bezpośrednie uwzględniają środki przesunięte z funduszy na rozwój obszarów wiejskich.
Źródło: Informacja na temat wyników zakończonych negocjacji akcesyjnych z UE w obszarze "Rolnictwo", zob. strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi < www.minrol.gov.pl/Publikacje/negocjacje_
rolnictwo.html>.

Dopłaty bezpośrednie
Zgodnie z rozwiązaniami uzgodnionymi na szczycie UE w Kopenhadze w grudniu
2002 r., polscy rolnicy będą mieli prawo do dopłat bezpośrednich w wysokości
odpowiadającej 55% w 2004 r., 60% w 2005 r. oraz 65% w 2006 r. poziomu dopłat
stosowanych obecnie w UE. Oznacza to, że w latach 2004-2006 z tytułu dopłat krajowe
rolnictwo zostanie zasilone kwotą ponad 4,58 mld euro. Wprost z budżetu UE pochodzić będą
jednak tylko środki w łącznej wysokości 2,3 mld euro, gwarantujące dopłaty stanowiące
równowartość 25% w 2004 r., 30% w 2005 r. i 35% w 2006 r. pułapu dopłat w krajach „15”
(rysunek 5). Pozostała część dopłat do górnego ich poziomu (55-65%) może zostać
sfinansowana przez przesunięcie części środków przyznanych Polsce na realizację PROW,
a także z budżetu krajowego, który będzie musiał wyłożyć na ten cel w latach 2004-2006
łącznie 1,71 mld euro.
Dopłaty będą naliczane według systemu uproszczonego, uzupełnionego dodatkowymi
elementami wsparcia. Polega on na uzależnieniu wysokości dopłat dla poszczególnych
rolników wyłącznie od powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach powyżej 1 ha
(w skali kraju zajmują one 15 323 tys. ha), bez względu na wielkość produkcji. Płatności
w wysokości odpowiadającej 25% w 2004 r., 30% w 2005 r. oraz 35% w 2006 r. poziomu
wsparcia, z którego korzystają farmerzy w krajach „15”, uzyska każdy polski rolnik, o ile
utrzymuje w dobrej kulturze rolnej użytki o powierzchni co najmniej 1 ha. Eksperci Fundacji
Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) wyliczyli, że wysokość podstawowej części
dopłat wyniesie w pierwszych trzech latach członkostwa od 161 zł w 2004 r. do 238 zł
w 2006 r. na 1 ha rocznie (rysunek 6)10.
Środki uzupełniające dopłaty bezpośrednie – przesunięte z funduszy przeznaczonych
na rozwój obszarów wiejskich (PROW), a także pochodzące z budżetu krajowego (o ile
znajdą się na to pieniądze) – będą również naliczane od powierzchni poszczególnych
gospodarstw, ale wsparcie zostanie ograniczone do producentów artykułów rolnospożywczych objętych w UE systemem dotacji w ramach WPR. Na dodatkowe środki – do
górnego limitu dopłat (55-65%) – mogą więc liczyć tylko ci rolnicy, którzy uprawiają zboża,
rośliny oleiste, chmiel, tytoń, len, konopie, a także produkują mleko oraz hodują bydło
i owce. Dopłaty do każdego hektara użytków rolnych wykorzystywanych do produkcji
zwierzęcej (łąki, pastwiska oraz uprawy roślin pastewnych o powierzchni 3514 tys. ha)
10

System uproszczony dopłat bezpośrednich w Polsce – funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat,
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, materiał
dostępny na stronie internetowej FAPA: < www.fapa.com.pl/saepr >.
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wyniosą w latach 2004-2006 dodatkowo od 181 zł do 275 zł, co – po uwzględnieniu
podstawowej części płatności bezpośrednich w wysokości 161-238 zł – da łącznie
odpowiednio: 342 zł w 2004 r., 424 zł w 2005 r. oraz 513 zł w 2006 r. Z kolei wysokość
dopłat do każdego hektara przeznaczonego do produkcji roślinnej (chodzi w sumie
o 9505 tys. ha) wyniesie 442 zł w 2004 r., 483 zł w 2005 r. i 523 zł w 2006 r., na które złoży
się od 161 zł do 238 zł stawki podstawowej oraz od 281 zł do 285 zł kwoty uzupełniającej.
Dopłat w pełnej wysokości nie otrzymają natomiast rolnicy produkujący ziemniaki,
buraki, owoce oraz wieprzowinę, ponieważ UE nie pomaga w tego rodzaju produkcji. W tej
sytuacji przyznanie polskim producentom ziemniaków, buraków, owoców oraz wieprzowiny
wsparcia w wysokości przekraczającej podstawową część dopłat (25-35%) stworzyłoby dla
rolników z krajów „15” nierówne warunki konkurencji. Z obliczeń ekspertów Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że poza systemem dopłat powyżej stawki podstawowej
pozostanie 15% ogółu użytków rolnych w Polsce (tj. 2305 tys. ha), w tym zwłaszcza 800 tys. ha
ziemniaków oraz 300 tys. ha buraków. Krajowi producenci ziemniaków, buraków, owoców
oraz wieprzowiny zyskają jednak również na udziale Polski w WPR, bowiem po akcesji do
UE wzrosną ceny skupu, a ponadto rolnicy otrzymają jednak podstawową część dopłat
(w wysokości 25-35%), podczas gdy rolnicy z krajów „15” specjalizujący się w tych
produktach w ogóle nie są objęci wsparciem.
Mimo przesunięcia części środków zaplanowanych na rozwój obszarów wiejskich na
podwyższenie dopłat bezpośrednich, w ramach PROW oraz sektorowego programu
operacyjnego dotyczącego sektora żywnościowego polskie rolnictwo zostanie w latach 20042006 zasilone kwotą 4,51 mld euro, z czego 810 mln euro pochodzić będzie z budżetu
krajowego. Środki te pozwolą na sfinansowanie wielu przedsięwzięć restrukturyzujących
i modernizujących polskie rolnictwo (tabela 1), co warunkuje poprawę konkurencyjności
polskich producentów artykułów rolno-spożywczych na jednolitym rynku UE. Ponadto,
w okresie pierwszych trzech lat członkostwa na polską wieś trafi również 840 mln euro
z tytułu działań interwencyjnych na rynku rolnym, finansowanych wyłącznie z budżetu UE.

Dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników
w latach 2004-2006 (w mln euro i %)

1524
mln C
1356
mln C

Część dopłat finansowana ze środków
przesuniętych z
funduszy PROW

Część dopłat finansowana wyłącznie z budżetu krajowego

Dopłaty dla polskich rolników
jako procent poziomu dopłat
stosowanego obecnie w
ramach W PR

Źródło: Jak pod rys. 4.

Rys. 5.

620
mln C

215
mln C

521
mln C

65%

919
mln C

35%

6%

24%

60%

55%

765
mln C
Część dopłat finansowana wprost z budżetu UE

1701
mln C

30%

25%

8%

156
mln C

9%

192
mln C

21%

567
mln C

22%

626
mln C

2004 r.

2005 r.

2006 r.

Rys. 6.

Wysokość dopłat bezpośrednich na 1 ha użytków rolnych
(w zł)

Dopłaty związane z powierzchnią użytków wykorzystywanych do produkcji roślinnej

513 zł

523 zł
483 zł

442 zł

424 zł
220
228
204

Uzupełnienie
dopłat z budżetu
krajowego

342 zł
192

167

116
65
80
Uzupełnienie
dopłat z środków
przesuniętych z
PROW

89

58

65

238
Podstawowa
część dopłat, do
25-35% poziomu
stosowa-nego w
UE

Dopłaty związane z powierzchnią użytków wykorzystywanych do produkcji zwierzęcej

47

199
161

238

199

161

2004 r.

Ź ródło: System uproszczony dopłat bezpośrednich w Polsce ..., op.cit.

2005 r.

2006 r.

Tabela 1

Przeznaczenie środków PROW i SOP
Program rozwoju obszarów wiejskich

Sektorowy program operacyjny

- Wsparcie w wysokości 120-200 zł/ha dla
gospodarstw położonych na obszarach
o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
- Renty strukturalne w wysokości 210-374%
najniższej emerytury krajowej, przeznaczone
dla osób w wieku przedemerytalnym, które
zrezygnują z prowadzenia działalności
rolniczej.
- Programy rolno-środowiskowe, służące ochronie
środowiska oraz zachowaniu dziedzictwa
przyrodniczego wsi.
- Zalesianie gruntów rolnych.

- Inwestycje w gospodarstwach rolnych.
- Poprawa przetwórstwa i marketingu
artykułów rolnych.
- Pomoc dla młodych rolników.
- Szkolenia i doradztwo rolnicze.
- Scalanie gruntów.
- Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.
- Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej
do rolniczej.

Źródło: Informacja na temat wyników
"Rolnictwo" ..., op.cit.

zakończonych

negocjacji

akcesyjnych z UE w obszarze

System uproszczony premiuje gospodarstwa o dużej powierzchni użytków, będzie
natomiast mniej korzystny dla rolników, którzy prowadzą intensywną produkcję np. chmielu,
tytoniu oraz wołowiny w nowoczesnych, ale małych powierzchniowo gospodarstwach.
Warunkiem skorzystania przez polskich rolników ze wsparcia w ramach WPR jest
zbudowanie systemu zarządzania i kontroli (IACS), zbierającego informacje o wielkości
upraw i hodowli. Fakt, że w Polsce zastosowana zostanie uproszczona formuła wsparcia
powoduje, że na razie nie będzie potrzebny system IACS w wersji pełnej, w jakiej
funkcjonuje on w krajach UE, z budową którego Polska ma poważne trudności.
Środki przyznane w ramach WPR mogą zostać przez Polskę i inne kraje kandydujące
wykorzystane także na finansowanie dwóch specyficznych rozwiązań, które nie są stosowane
w państwach „15”. Po pierwsze, chodzi o wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych,
z których każde przez 5 lat może otrzymywać kwotę 1250 euro rocznie. Środki te powinny
ułatwić modernizację gospodarstw i ich dostosowanie do produkcji towarowej, co będzie
prowadzić do zwiększenia dochodów rolniczych. Po drugie, pomoc otrzymają rolnicy
podejmujący działania zmierzające do poprawy stanu swych gospodarstw w zakresie ochrony
środowiska, bezpieczeństwa i jakości żywności oraz dobrostanu zwierząt. Z tego rodzaju
wsparcia – polegającego na przyznaniu specjalnych dopłat wynoszących w pierwszym roku
200 euro na hektar, malejących w kolejnych latach – polscy rolnicy będą mogli korzystać
przez 5 lat.
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Limity produkcyjne
Przedmiotem negocjacji podczas szczytu w Kopenhadze w grudniu 2002 r. były
również niektóre limity produkcyjne dla polskiego rolnictwa, a zwłaszcza kwota mleczna.
Ostateczne ustalenia w tym względzie zostały przedstawione w tabeli 2. Warto dodać, że na
wniosek Polski w traktacie akcesyjnym zostanie umieszczona klauzula ochronna
w rolnictwie, która może być uruchomiona w razie wystąpienia poważnych i długotrwałych
utrudnień w funkcjonowaniu polskiego sektora rolnego.
Tabela 2

Limity produkcyjne dla polskiego rolnictwa

Wysokość limitu
Obszar bazowy (tys. ha)
Plon referencyjny pszenicy (ton/ha)

Wyjściowe
propozycje
Polski
8541
3,61

Mleko (tys. ton)

11400

Cukier (tys. ton)

1866

Izoglukoza (tys. ton)

1)

204)

Ostateczne
Różnica
ustalenia
w stosunku do
podjęte na
propozycji
szczycie
Polski
w Kopenhadze
9455
+914
3

-0,61
2)

9380

-2020,0

1671,9273)

-194,073

26,7815)

+6,781

Skrobia ziemniaczana (tys. ton)

260

144,985

-115,015

Susz paszowy (tys. ton)

160

13,538

-146,462

Pomidory do przetwórstwa (tys. ton)

194,639

194,639

0

Specjalna premia wołowa (tys. sztuk)

22006)

926,0

-1274,0

Premia ubojowa dla cieląt (tys. sztuk)

10176)

839,5

-177,5

20216)

1815,4

-205,6

15006)

325,6

-1174,4

7206)

335,9

-384,1

Premia ubojowa dla bydła dorosłego
(tys. sztuk)
Premia dla krów mamek (tys. sztuk)
Premia dla owiec maciorek (tys. sztuk)
1)
2)

3)

Początkowo Polska domagała się przyznania kwoty mlecznej o rosnącej wysokości, od 11 220 tys. ton
w 2004 r. do 13 740 tys. ton w 2008 r.
Kwota mleczna została podzielona w następujący sposób: 8500 tys. ton – kwota sprzedaży hurtowej
(dostawy do mleczarni), 464 tys. ton – kwota sprzedaży bezpośredniej (z gospodarstw rolnych do
konsumentów) oraz 416 tys. ton – kwota rezerwy restrukturyzacyjnej.
Kwota A (dostawy na rynek krajowy) wynosi 1580 tys. ton, zaś kwota B (dostawy na eksport z dopłatami) –
91,926 tys. ton.
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4)

W końcowej fazie negocjacji (grudzień 2002 r.) Polska domagała się przyznania kwoty A (dostawy na rynek
krajowy) w wysokości 40 tys. ton oraz kwoty B (dostawy na eksport z dopłatami) – 2 tys. ton.
5)
Kwota A wynosi 24,911 tys. ton, zaś kwota B – 1,87 tys. ton.
6)
W końcowej fazie negocjacji Polska znacząco obniżyła liczby postulowanych premii, odpowiednio do:
specjalna premia wołowa – 1505 tys. sztuk, premia ubojowa dla cieląt – 839,5 tys. sztuk, premia ubojowa
dla bydła dorosłego – 1949 tys. sztuk, premia dla krów mamek – 325,581 tys. sztuk oraz premia dla owiec
maciorek – 335 tys. sztuk.
Źródło: Stanowisko wyjściowe Polski: Analiza i ocena propozycji Komisji Europejskiej z 30 stycznia 2002 r. dla
krajów kandydackich, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Sekcja Analiz Ekonomicznych
Polityki Rolnej, Warszawa, marzec 2002 r., s. 23-24 (dokument dostępny pod adresem:
< www.fapa.com.pl/saepr/rap/ocena_KE_pl.pdf >. Ostateczne ustalenia: Conclusion of the
Accession Negotiations with Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latwa, Lithuania, Hungary, Malta,
Poland, Slovenia and Slovakia – Overall Final Agreement, Materiały robocze udostępnione przez
Komisję Europejską podczas szczytu w Kopenhadze 13 grudnia 2002 r.

Działania strukturalne
W latach 2004-2006 Polska otrzyma z budżetu UE w formie zaliczek na działania
w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w sumie 18,97 mld zł (tabela 3).
Środki te stanowić będą istotne wsparcie przemian strukturalnych w polskiej gospodarce, co
stworzy warunki do wzrostu jej międzynarodowej konkurencyjności. Samodzielne
sfinansowanie tak dużych inwestycji nie byłoby w Polsce możliwe jeszcze przez wiele lat.
Tabela 3

Wysokość przyznanych Polsce z budżetu UE zaliczek na działania strukturalne
(w mln euro)

Fundusze strukturalne

938

1667

1787

Lata 20042006 razem
4392

Fundusze spójności

26

295

530

851

Łącznie

964

1962

2317

52431)

Wyszczególnienie

1)

2004 r.

2005 r.

2006 r.

Część z tych środków w kwocie 500 mln euro zostanie przekazana Polsce w formie rekompensaty
budżetowej, mającej na celu złagodzenie napięć w budżecie krajowym w pierwszych latach członkostwa.

Źródło: Informacja rządu w sprawie wyników negocjacji Polski..., op.cit. Materiały robocze Komisji
Europejskiej, udostępnione prasie 15 grudnia 2002 r., zob. „Rzeczpospolita” z 16 grudnia 2002 r.
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Okresy przejściowe w stosowaniu prawa wspólnotowego
Członkostwo w UE oznacza konieczność przyjęcia unijnego dorobku prawnego
(acquis communautaire). Celem negocjacji akcesyjnych było uzyskanie rozwiązań, które
zapewniałyby optymalną – z punktu widzenia rachunku kosztów i korzyści związanych
z integracją – ścieżkę przyjmowania zobowiązań z tytułu członkostwa. Ponieważ
w niektórych wypadkach przyjęcie unijnych regulacji wiązałoby się z koniecznością
poniesienia dużych nakładów finansowych, Polska wystąpiła o prawo do czasowego
odstępstwa od reguł wspólnotowych. W toku negocjacji Polska uzyskała w sumie 43 okresy
przejściowe, dotyczące obszarów, w których spełnienie norm unijnych przed wstąpieniem do
UE przekraczałoby możliwości finansowe krajowych przedsiębiorców oraz budżetu państwa,
a także mogłoby mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwojowe polskiej gospodarki.
Przykłady najistotniejszych z tego punktu widzenia okresów przejściowych zostały
przedstawione w tabeli 4.
Tabela 4

Najważniejsze dziedziny objęte okresami przejściowymi
i cezura czasowa obowiązywania derogacji
Przedmiot derogacji
Wdrożenie dyrektywy 94/63/WE w sprawie emisji lotnych związków
organicznych powstałych w wyniku dystrybucji i magazynowania paliw.
Wdrożenie dyrektywy 89/655/EWG w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny sprzętu użytkowanego przez pracowników.
Dostosowanie zakładów przetwórstwa mleka2) oraz przetwórstwa rybnego do
sanitarnych wymogów UE.
Wdrożenie dyrektywy 1999/32/WE w sprawie zawartości siarki w niektórych
paliwach płynnych.
Wdrożenie dyrektywy 97/43/EURATOM w sprawie ochrony przed
promieniowaniem jonizującym pochodzącym ze źródeł medycznych
Wdrożenie przez banki spółdzielcze i wybrane instytucje kredytowe art. 10
dyrektywy 89/646/EWG określającej minimalny poziom funduszy własnych
(1 mln euro)3).
Wdrożenie art. 4 dyrektywy 97/9/WE w sprawie wprowadzenia systemu
gwarantującego ochronę inwestorów na rynku kapitałowym.
Prawo do stosowania zerowej lub obniżonej stawki podatku VAT na niektóre
wyroby i usługi4).
Dostosowanie zakładów przetwórstwa mięsnego do sanitarnych wymogów UE.
Wdrożenie w pełnym zakresie dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań
i odpadów z opakowań.

Końcowy
termin
derogacji1)
2004 r.
2005 r.

2006 r.

2007 r.
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Przedmiot derogacji
Wdrożenie dyrektywy 74/464/EWG w sprawie zrzutu substancji niebezpiecznych
dla wód.
Osiągnięcie minimalnego (90-dniowego) poziomu obowiązkowych rezerw paliw
płynnych.
Dostosowanie do wymogów wspólnotowych dokumentacji rejestracyjnej w
odniesieniu do farmaceutyków produkowanych w Polsce.
Dostosowanie do regulacji wspólnotowych stawki podatku akcyzowego zawartego
w cenie papierosów.
Udostępnienie sieci drogowej dla samochodów o nacisku 11,5 tony na oś5).
Wdrożenie dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania
zanieczyszczeniom i ich ograniczania.
Utrzymanie dotychczasowych zasad funkcjonowania specjalnych stref
ekonomicznych (s.s.e.) w odniesieniu do małych przedsiębiorstw, które rozpoczęły
działalność w s.s.e. przed 1 stycznia 2001 r. Oznacza to zgodę UE na wyższe od
określonych w prawie wspólnotowym limity pomocy publicznej dla
przedsiębiorstw6).
Wdrożenie dyrektywy 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów.
Wdrożenie w pełnym zakresie rozporządzenia EWG/259/93 w sprawie
transgranicznego przesyłania odpadów.
Ograniczenie swobody (poprzez konieczność uzyskania zezwolenia ministra spraw
wewnętrznych i administracji) nabywania przez zagraniczne spółki kapitałowe
nieruchomości rolnych i leśnych8).
Wdrożenie w pełnym zakresie dyrektywy 91/271/EWG w sprawie ograniczenia
ścieków komunalnych9).
Wdrożenie w pełnym zakresie dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia
emisji z dużych obiektów energetycznego spalania10).
1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

Końcowy
termin
derogacji1)

2008 r.

2010 r.

2011 r.

2012 r.7)
2014 r.
2015 r.
2017 r.

Okres obowiązywania derogacji upływa z końcem każdego roku wyszczególnionego w tabeli.
Unia wyraziła zgodę, aby do końca 2006 r. mleko niespełniające wspólnotowych standardów sanitarnych
mogło być przetwarzane w 56 zakładach, które w dniu akcesji uzyskają prawo do sprzedawania swoich
wyrobów na rynku UE.
Polska uzyskała wyłączenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych spod działania tzw. pierwszej dyrektywy bankowej.
W przypadku książek i czasopism specjalistycznych Polska uzyskała prawo do stosowania zerowej stawki
podatku VAT, natomiast sprzedaż nowych mieszkań oraz usługi budowlane i remontowe, a także usługi
gastronomiczne mogą być obciążone 7% podatkiem. Z kolei w odniesieniu do towarów i usług stosowanych
przy produkcji rolnej (z wyłączeniem maszyn i budynków) podatek VAT może wynosić 3%.
Z dniem akcesji Polska będzie zobowiązana do udostępnienia dla ciężkich samochodów określonych tras
(o długości 4300 km na ok. 18 tys. km dróg krajowych), z prawem pobierania opłaty za przejazd. Uzyskane
w ten sposób środki zostaną przeznaczone na modernizację polskich dróg i dostosowanie ich do
technicznych standardów UE.
Średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z derogacji do końca 2010 r. W odniesieniu do przedsiębiorstw
działających w s.s.e., które podejmą inwestycje proekologiczne, Polska uzyskała zgodę na zwiększony
pułap pomocy publicznej w zakresie analogicznym do okresów przejściowych uzgodnionych w obszarze
„środowisko”.
Termin obowiązywania derogacji upływa 1 lipca 2012 r.
Rolnicy indywidualni z państw UE, osiedlający się na terytorium Polski i podejmujący pracę na roli na
zasadzie samozatrudnienia, będą mogli nabywać grunty orne bez zezwolenia MSWiA po upływie 3 lub 7 lat
(w zależności od województwa). Niezbędne jest jednak dzierżawienie tych gruntów przez okres 3 lub 7 lat,
samodzielna uprawa roli oraz nieprzerwane zamieszkiwanie w tym czasie w Polsce. Ponadto ustanowiony
został 5-letni okres przejściowy w odniesieniu do nabywania przez obcokrajowców w Polsce tzw. drugich
domów.
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9)
10)

W zależności od wielkości aglomeracji wyznaczono różne okresy derogacji, mieszczące się w latach 20052015.
W wypadku emisji dwutlenku azotu oraz tlenków azotu, dla zakładów o mocy powyżej 500 MWt okres
przejściowy kończy się 31 grudnia 2015 r.

Źródło: Informacja rządu w sprawie negocjacji.., .op.cit. Informacja rządu w sprawie wyników negocjacji...,
op.cit.; R. Dziewulski, B. Otachel, K. Smyk: Warunki członkostwa Polski w UE na tle wyników
negocjacji akcesyjnych pozostałych państw Grupy z Laeken. „Biuletyn Analiz” nr 11/2003. Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej, materiał dostępny na stronie internetowej UKIE:
< www.biuletyn.ukie.gov.pl >.

Unia Europejska ze swojej strony również wniosła o ustanowienie kilku okresów
przejściowych w dziedzinach, w których pełna swoboda działania ze strony nowych państw
mogłaby zagrozić interesom dotychczasowych członków UE. Dotyczy to zwłaszcza otwarcia
z dniem akcesji rynku pracy na obszarze „15” dla obywateli państw obecnie kandydujących.
W tym względzie ustanowiony został 7-letni okres przejściowy (według formuły 2+3+2).
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, najpóźniej przed końcem drugiego roku członkostwa
Polski obecne państwa UE będą miały prawo zgłoszenia Komisji Europejskiej zamiaru
przedłużenia obowiązywania derogacji o kolejne trzy lata. Jeżeli po upływie tego czasu
ryzyko destabilizacji rynku pracy nadal będzie istniało, państwa „15” mogą wystąpić
o utrzymanie regulacji ograniczających dostęp do swojego rynku pracy o następne dwa lata.
W praktyce wykorzystaniem prawa do 7-letniego okresu przejściowego mogą być
zainteresowane głównie Niemcy i Austria.
Wypełnianie zobowiązań negocjacyjnych przez kraje kandydujące będzie ściśle
monitorowane przez Komisję Europejską. Do momentu wejścia w życie traktatu akcesyjnego
kraje kandydujące będą uczestniczyły w zainicjowanej wiosną 2001 r. przedakcesyjnej
procedurze nadzoru fiskalnego (Preaccession Fiscal Surveillance Procedure – PFSP),
stanowiącej formę przygotowania przyszłych państw członkowskich do koordynacji polityki
gospodarczej w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW). W czerwcu 2003 r. Komisja
przedstawi specjalny raport na temat przygotowań krajów kandydujących do programowania
funduszy strukturalnych. Z kolei na pół roku przed rozszerzeniem (w grudniu 2003 r.)
przygotowany zostanie całościowy raport (comprehensive monitoring report), oceniający
stopień zaawansowania nowych państw w procesie implementacji wspólnotowego dorobku
prawnego.
Traktat akcesyjny będzie zawierał ogólną gospodarczą klauzulę ochronną (general
economic safeguard clause), a także specyficzne mechanizmy ochronne w zakresie rynku
wewnętrznego oraz obszaru bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości. Ogólna klauzula
gospodarcza może być wykorzystywana w stosunku do każdego państwa członkowskiego,
natomiast klauzule specyficzne – tylko wobec nowych członków, jeśli nie będą oni wypełniali
zobowiązań podjętych w trakcie negocjacji akcesyjnych.
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Ogólna klauzula ochronna będzie zbliżona do klauzuli zastosowanej podczas
poprzedniego rozszerzenia UE o Austrię, Szwecję i Finlandię. Klauzula ta miałaby
zastosowanie w razie pojawienia się poważnych trudności, które mogłyby trwale utrzymywać
się w określonym sektorze gospodarki lub które mogłyby doprowadzić do poważnego
pogorszenia się sytuacji gospodarczej w danym regionie. Wspomniana klauzula
obowiązywałaby przez 2 lata, dwukrotnie dłużej niż to miało miejsce po przyjęciu Austrii,
Szwecji i Finlandii w 1995 r. Wynika to z faktu, że – po pierwsze - nowe kraje nie mają
takiego doświadczenia we wdrażaniu acquis w zakresie rynku wewnętrznego, jak kraje
poprzednio przyjęte do UE, które przed przystąpieniem należały do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, a po drugie - w ramach rozszerzenia Unii w 2004 r. przystąpi do niej aż
10 nowych państw. Z zakresu działania klauzuli wyłączona zostałaby kwestia kontroli
granicznych.
Obowiązujący przez 2 lata specyficzny mechanizm ochronny w zakresie rynku
wewnętrznego (specyfic market related safeguard mechanism) będzie uruchamiany na
wniosek państwa członkowskiego lub z inicjatywy Komisji Europejskiej w razie stwierdzenia
niewykonywania przez kraj nowo przyjęty zobowiązań negocjacyjnych, w konsekwencji
czego powstałaby groźba naruszenia lub nastąpiłoby naruszenie funkcjonowania rynku
wewnętrznego. Analogiczny mechanizm będzie zastosowany w dziedzinie wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Do czasu usunięcia przyczyny uruchomienia
środków ochronnych, kraj wobec którego zastosowano te środki nie będzie mógł korzystać
z rozwiązań przewidzianych w ramach wspólnych polityk, w tym zwłaszcza z finansowania
z budżetu UE. W praktyce oznacza to na przykład, że jeśli Polska nie zbuduje w ramach WPR
systemu zarządzania polityką rolną IACS, to nie otrzyma dopłat bezpośrednich11.
*
Niewłączenie się do procesu integracji europejskiej prowadziłoby do wyrzucenia
Polski poza nawias głównego nurtu wydarzeń zachodzących w Europie. W konsekwencji
Polska znalazłaby się na peryferiach politycznych i gospodarczych Europy, stając się biernym
obserwatorem podejmowanych bez jej udziału decyzji, mających istotne znaczenie dla
bezpieczeństwa i pomyślności kraju. Polska - ponosząc od 1989 r. ogromne koszty związane
11

C.Herma: Klauzule ochronne w traktacie akcesyjnym – propozycje KE zawarte w Strategy Paper i decyzje
Rady Europejskiej w Brukseli, „Biuletyn Analiz” nr 10/2002. Zob. strona internetowa UKIE:
< www.biuletyn.ukie.gov.pl >.
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z wdrażaniem rozwiązań, na których opiera się siła, dobrobyt i perspektywy rozwojowe
państw UE – nie mogłaby w pełni zdyskontować w wymiarze politycznym i społecznogospodarczym efektów okresu transformacji i reform dokonanych w ramach tego procesu.
Ponadto byłaby zdana na własne, bardzo ograniczone źródła finansowania, bez możliwości
skorzystania z zasobów UE, przy sukcesywnie malejącym zainteresowaniu inwestorów
zagranicznych, dla których Polska przestała być atrakcyjnym miejscem lokowania kapitałów.
Członkostwo Polski w Unii jest grą o sumie dodatniej, co oznacza, że zarówno Polska,
jak i państwa „15” mogą tylko na tym skorzystać. Zintegrowanie polskiej gospodarki
z organizmem unijnym - obecnie przewyższającym jeszcze krajowe parametry ekonomiczne
na każdym prawie odcinku - będzie dla Polski zarówno wielką szansą, jak i wyzwaniem.
Pozytywnych przykładów dostarcza jednak historia krajów Półwyspu Iberyjskiego, a także
Grecji i Irlandii, będących w punkcie wyjścia wcale w nie lepszej niż Polska sytuacji, które
ostatecznie zdołały osiągnąć kompromisy gospodarcze umożliwiające korzystną symbiozę ze
znacznie silniejszymi od siebie partnerami.
W interesie samej Unii jest, aby Polska była krajem o silnej, dynamicznie rozwijającej
się, zdrowej gospodarce. Siła ekonomiczna Unii i jej pozycja w świecie zależą bowiem od
rozwoju wszystkich krajów członkowskich. Nie oznacza to jednak, że problemy gospodarcze,
przed którymi stoi Polska znikną w momencie akcesji, albo że odpowiedzialność za ich
rozwiązanie przejmą władze w Brukseli. Członkostwo w UE jest tylko szansą, którą można
wykorzystać albo zmarnować. Przykład krajów obecnej „15” dowodzi jednak, że dobrze
zorganizowane i kreatywne społeczeństwa – korzystając z możliwości, jakie daje integracja –
mogą osiągnąć wysoki standard rozwoju cywilizacyjnego i zamożności.

dr Paweł Wieczorek

SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI W 2002 ROKU

Rok 2002 był drugim, kolejnym rokiem niskiego wzrostu gospodarczego. Produkt
krajowy brutto zwiększył się o 1,3%, wobec 1% w 2001 r. i 5,1% średnio rocznie w latach
1996-2000. Wartość PKB wyniosła 769 mld zł1. Przeliczając po kursie walutowym oznacza to
kwotę 189 mld USD i 200 mld euro, a na 1 mieszkańca - 4883 USD i 5165 euro.
Uwzględniając parytet siły nabywczej walut – szacuje się, że wartość PKB na 1 mieszkańca
wyniosła około 11 tys. USD (10,8 tys. USD w 2001 r.).
Korzystnym symptomem było stopniowe przełamywanie tendencji stagnacyjnych.
Z kwartału na kwartał dynamika procesów produkcyjnych osiągała coraz wyższe tempo. O ile
w czwartym kwartale 2001 r. PKB był zaledwie o 0,2% wyższy niż przed rokiem,
a w pierwszym kwartale 2002 r. o 0,5%, to w drugim wzrost wyniósł 0,8%, w trzecim - 1,6%,
a w czwartym -2,2%. Powoli kumulują się pozytywne czynniki pobudzające aktywność
gospodarczą i jeżeli siła ich oddziaływania będzie dostatecznie stabilna - może to przynieść
istotne zmiany w koniunkturze, pozwalające na osiągnięcie w bieżącym roku wzrostu PKB
przekraczającego 3%.
Do istotnych pozytywów zaliczyć należy ożywienie produkcji przemysłowej, obrotów
handlowych z zagranicą, handlu wewnętrznego, a także wzrost inwestycji nowo
rozpoczynanych. Przyspieszeniu trendów wzrostowych sprzyjać powinny: niska inflacja,
wzrastająca efektywność działania podmiotów gospodarczych oraz oczekiwana w drugiej
połowie roku poprawa koniunktury światowej.
Największe natomiast zagrożenia dla pomyślnych perspektyw rozwoju społecznogospodarczego naszego kraju łączą się z niskim poziomem inwestowania, bardzo trudną
sytuacją na rynku pracy, nierównowagą finansów publicznych, nadal bardzo wysoką realną
stopą oprocentowania kredytów oraz wysokim kursem złotego.
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Według zmienionej w końcu 2002 r. metodologii, w związku z czym wszystkie relacje do PKB w latach
2000-2001 różnią się od dotychczas publikowanych.
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Rysunek 1

Mały wzrost gospodarczy był skutkiem uwarunkowań wewnętrznych. Popyt krajowy
zwiększył się zaledwie o 0,8% (w 2001 r. odnotowano jego spadek o 1,7%), przy czym
nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu spożycia indywidualnego (z 2% w 2001 r. do 3,3%
w 2002 r.) - które kolejny raz znacząco przewyższało dynamikę PKB. Natomiast nakłady
brutto na środki trwałe - tak istotne dla wejścia gospodarki w fazę ożywienia - drugi rok
z rzędu nie osiągnęły poziomu poprzedniego roku (spadek o 7,2%, wobec 8,8% w 2001 r.).
Czynnikiem wspierającym wzrost, poza konsumpcją indywidualną, był eksport netto.
Świadczy to o nadal istotnej - mimo utrzymującej się dekoniunktury w gospodarce światowej
- roli popytu zewnętrznego we wzroście gospodarczym.
Konsumpcja uwarunkowana była poziomem dochodów gospodarstw domowych oraz
ich skłonnością do oszczędzania i korzystania z kredytu konsumpcyjnego. Podstawowe źródło
dochodów stanowiły, jak w latach poprzednich, wynagrodzenia i świadczenia społeczne oraz
zyski przedsiębiorców. Pozostałe dochody pochodziły z wpływów z tytułu własności, odsetek
od wkładów oszczędnościowych, zysków z inwestycji w papiery wartościowe Skarbu Państwa
itp. Relatywnie wysokiemu spożyciu sprzyjała niska inflacja oraz szybko malejąca rentowność
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wkładów oszczędnościowych i zysków kapitałowych, przy spadającym oprocentowaniu
i wprowadzeniu opodatkowania lokat.
Przy spadku liczby pracujących w gospodarce narodowej o 0,9%, wynagrodzenia
zwiększyły się realnie o 2,4%. Jednocześnie zmniejszyła się o 0,8% liczba emerytów
i rencistów, ale wzrosły o 4,6% realne emerytury i renty pracownicze oraz o 3,1% - rolnicze.
Towarzyszył temu wzrost (o około 6%) zasobów pieniężnych gospodarstw domowych
(depozyty bankowe, pieniądz gotówkowy, obligacje i bony skarbowe, fundusze inwestycyjne i
inne). Zwiększyło się też ich zadłużenie kredytowe w systemie bankowym (o 8,5%).
O wzroście spożycia indywidualnego świadczą dane dotyczące kształtowania się
sprzedaży detalicznej (wzrost o 1,1%, wobec 0,2% w 2001 r.).
Spadek nakładów brutto na środki trwałe był konsekwencją przede wszystkim nadal
trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Mimo obniżenia (do około 40%) odsetka
jednostek deficytowych, przeciętny wskaźnik rentowności obrotu netto utrzymał się
na niezmienionym (a zarazem bardzo niskim, praktycznie uniemożliwiającym prowadzenie
działalności rozwojowej) poziomie 0,4%. Równocześnie - po raz pierwszy od 1994 r. zmalało zainteresowanie przedsiębiorstw kredytami. W ciągu 2002 r. zmniejszyło się ono
realnie (uwzględniając ceny produkcji przemysłowej) o 0,6%, wobec wzrostu o 4,1% w 2001 r.
Poprawiła się dynamika produkcji przemysłowej. W pierwszym kwartale ubiegłego roku
jej poziom spadł o 1,6%, a w drugim o 0,4%. Natomiast trzeci kwartał przyniósł wzrost o 3,3%,
a czwarty o 4,6%. W rezultacie, w skali roku, produkcja całego przemysłu zwiększyła się o 1,4%,
wobec 0,6% w 2001 r. Największy przyrost (5%) osiągnęła produkcja dóbr konsumpcyjnych.
W bieżącym roku realne jest przyspieszenie tempa wzrostu produkcji przemysłu do około 5%.
Przełamywaniu tendencji recesyjnych w przemyśle sprzyjało powstrzymanie,
trwającego od czerwca 2001 r. do maja 2002 r., spadku cen producentów w branżach
przetwórczych. Pozytywnym symptomem był dalszy bardzo wysoki wzrost wydajności pracy
w przedsiębiorstwach przemysłowych (o 7,5% w porównaniu z 2001 r.). W latach 2000-2002
wydajność pracy w tym sektorze gospodarki narodowej zwiększyła się o około 30%.
Drugi kolejny rok pogłębiały się tendencje recesyjne w budownictwie. W 2001 r.
produkcja budowlano-montażowa zmalała o 11,7%, zaś w 2002 r. o około 8%. Ten
niekorzystny trend powinien być powstrzymany w bieżącym roku, ale skala wzrostu
nie będzie duża (około 3%).Wobec spadku zamówień i produkcji, od czterech lat obniżał się
poziom zatrudnienia w budownictwie - łącznie w latach 1999-2002 o około 130 tys. osób,
tj. o jedną czwartą, przy czym w ubiegłym roku aż o ponad 12%. Szacunki wskazują, że
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zwolnienie jednej osoby z pracy w branży budowlanej wiąże się z utratą zatrudnienia dwóch
pracowników w innych dziedzinach (m.in. przy produkcji wyposażenia mieszkań i biur,
w przemyśle materiałów budowlanych oraz maszyn i urządzeń, w biurach projektów itp.).
Liczba mieszkań oddanych do użytku (99,1 tys.), po pięciu latach (1997-2001)
systematycznego i wysokiego wzrostu, obniżyła się, w porównaniu z 2001 r. o 6,5%.
Ze względu na to, że w 2002 r. liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia, była
o ponad 42% niższa niż przed rokiem, a rozpoczętych zmniejszyła się o prawie 33% - efekty
rzeczowe w 2003 r. mogą być gorsze niż w ubiegłym roku. W rezultacie deficyt mieszkań
przekroczy 1,5 mln.
Efekty rzeczowe budownictwa mieszkaniowego były głównie zdeterminowane
popytem na to budownictwo, a ten z kolei: dostępnością kredytów, dochodami gospodarstw
domowych oraz kosztem eksploatacji zasiedlonych mieszkań. W ubiegłym roku
oprocentowanie kredytu mieszkaniowego było średnio o około 8 pkt proc. wyższe od stopy
inflacji. W tej sytuacji, przeciętnie 60-70% kosztów budownictwa finansowane było ze
środków własnych ludności. W krajach rozwiniętych taką część pokrywają kredyty.
Nie maleją dysproporcje między możliwościami finansowania budowy przez
potencjalnych nabywców mieszkań a ich ceną. W 2002 r., mimo że średnia cena m2
powierzchni w nowym budownictwie spadła (według GUS) do 2,5 tys. zł, wobec 2,7 tys. zł
przed rokiem, przeciętne wynagrodzenie netto w gospodarce narodowej - około 1415 zł stanowiło - analogicznie jak w latach poprzednich - równowartość zaledwie 0,57 m2,
tj. 3-4-krotnie mniej niż w krajach Europy Zachodniej. Należy równocześnie pamiętać, że
ceny mieszkań na rynku wtórnym, a przede wszystkim w dużych aglomeracjach oraz
większych miastach, były o wiele wyższe.
O dostępności do samodzielnego mieszkania decydują również koszty jego
eksploatacji. W 2002 r. użytkowanie mieszkania wraz z nośnikami energii stanowiło 19,6%
(wobec 19% w 2001 r.) w systemie wag przyjętym przez GUS do obliczania wskaźnika
inflacji. Ponadto w tej kategorii odnotowano w minionym roku najwyższy wzrost cen przeciętnie o 5,9%.W tej sytuacji, w wielu regionach kraju nasiliły się trudności
z zasiedleniem nowych mieszkań. Równocześnie nie było w zasadzie ofert mieszkań
dostępnych finansowo dla rodzin najsłabszych ekonomicznie, w tym zwłaszcza osób
młodych.
Małym rozmiarom budownictwa towarzyszył spadek inwestowania. Szacuje się, że
nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej, po spadku w 2001 r. o 9,5%, w 2002 r.
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obniżyły się o dalsze 8%, a stopa inwestycji zmalała do 19%, tj. do poziomu najniższego
od 1995 r.
Szczególnie negatywny wpływ na przyszłe procesy rozwojowe wywrzeć może utrzymujące się czwarty rok - załamanie działalności inwestycyjnej w przedsiębiorstwach
przemysłu przetwórczego. W latach 1999-2002 spadek nakładów inwestycyjnych wyniósł tam
ponad 30%. Napływające ostatnio z przedsiębiorstw informacje mogą jednak świadczyć
o ożywianiu się procesów inwestycyjnych. Oznaką przełamywania spadkowych trendów był
wzrost o 9%, w okresie styczeń-wrzesień 2002 r., wartości kosztorysowej inwestycji nowo
rozpoczynanych. Przedsiębiorstwa coraz lepiej oceniają możliwości poprawy koniunktury
i rozszerzenia rynków zbytu - dotyczy to głównie małych i średnich podmiotów
gospodarczych. Pozwala to prognozować, że w 2003 r. inwestycje w gospodarce narodowej
zwiększą się o około 5%. Sprzyjać temu powinny: poprawa wyników finansowych
przedsiębiorstw, obniżenie do 27% stopy podatku dochodowego od osób prawnych,
uelastycznienie kodeksu pracy, korzystniejsze zasady odpisów amortyzacyjnych, dokonane
już i spodziewane obniżki stóp procentowych, pierwsze efekty ustawy o wspieraniu
inwestycji, zwiększony napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (dodatkowo
stymulowany zbliżającą się akcesją do UE). Na przeszkodzie temu mogą stanąć - jak
dotychczas - mała dostępność kredytów bankowych i przewartościowany złoty.
Dodatkowym

źródłem

finansowania

działalności

rozwojowej

będzie,

jak

w poprzednich latach, kapitał zagraniczny napływający do Polski w formie bezpośrednich
inwestycji, z którymi wiąże się transfer nowych technologii i metod zarządzania. Polska jest
krajem charakteryzującym się większym zapotrzebowaniem na kapitał inwestycyjny, niż
pozwalają na to istniejące oszczędności wewnętrzne. Eksperci szacują, że aby zapewnić
długotrwały wzrost PKB rzędu 5-6%, niezbędny jest napływ bezpośrednich inwestycji
zagranicznych w wysokości przynajmniej 10 mld USD rocznie. W latach 1996-2000 Polska
absorbowała średnio rocznie po około 8 mld USD inwestycji zagranicznych (najwięcej
spośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej). W 2001 r., w porównaniu z 2000 r.,
nastąpiło jednak obniżenie napływu środków o prawie 33% (z 10,6 mld USD w 2000 r. do
7,1 mld USD w 2001 r.), a w 2002 r. o dalsze 15% (6 mld USD).
Łączna wartość inwestycji zagranicznych w Polsce w okresie transformacji wyniosła
ponad 62 mld USD (uwzględniając również inwestycje poniżej 1 mln USD). Cechą
charakterystyczną tych inwestycji była ich duża koncentracja branżowa. Około połowy łącznej
kwoty kapitału ulokowały firmy zagraniczne w sektorze usług, a 44% w przemyśle, w tym
tylko około 14% w działach o wyższym stopniu przetworzenia (z czego większość - około
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z importowanych części).
Wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej Polska znajduje się na piątym miejscu
pod względem wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych na jednego mieszkańca.
Wyprzedzają nas Czechy, Węgry, Estonia i Słowenia, przy czym tak liczona wartość
inwestycji w Czechach i na Węgrzech jest około dwukrotnie wyższa niż w Polsce. W Polsce
na jednego mieszkańca przypadało w 2002 r. około 1,6 tys. USD inwestycji zagranicznych.
Po zwiększeniu się w 2001 r. globalnej produkcji rolniczej o 5,8%, w 2002 r. nastąpił
jej spadek o 1,9%, przy czym produkcja roślinna zmalała o 8,7%, a zwierzęca wzrosła o 5,7%.
Zbiory zbóż były o 0,5% niższe niż w 2001 r., rzepaku i rzepiku o 6,5%, a ziemniaków
o ponad 20%. Zmalały również zbiory warzyw i owoców. Na zbliżonym do rekordowego
poziomie ukształtowało się pogłowie trzody chlewnej (w końcu roku - około 19 mln sztuk),
a pogłowie bydła (5,4 mln sztuk) zmniejszyło się w ciągu roku o 1,4%.
Na rynku rolnym utrzymała się przewaga podaży nad popytem. Ceny podstawowych
produktów rolnych były znacznie niższe niż przed rokiem. Najbardziej spadły ceny skupu
trzody chlewnej (w grudniu 2002 r., w porównaniu z grudniem 2001 r., o 28%), ziemniaków
(o 21%), mleka (o 10%), pszenicy (o 9%), bydła (o 6%). Symptomatyczny był spadek cen
prosiąt (o ponad 25%) i wskaźników reprodukcji. Potwierdza to tezę, że w końcu bieżącego
roku może dojść do ograniczenia pogłowia trzody chlewnej i wzrostu cen mięsa
wieprzowego. Wobec niskich cen skupu, o dalszych tendencjach hodowlanych zadecyduje
kształtowanie się targowiskowych cen zbóż w okresie zimowo-wiosennym. Istnieje duże
prawdopodobieństwo ich sukcesywnego wzrostu - ze względu na potrzeby paszowe
gospodarstw rolnych, ograniczony import zbóż, przy wzrastającym jego eksporcie oraz
korzystnie kształtujących się cenach na rynkach światowych. Rok 2002 był kolejnym rokiem
pogarszania się sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Relacja cen produktów rolnych
do cen środków produkcji dla rolnictwa obniżyła się do 90,8, wobec 98,1 w 2001 r.
Od drugiego kwartału ubiegłego roku notuje się wzrost wpływów z eksportu. W całym
roku zwiększyły się one, w przeliczeniu na euro, o 2,9%. Natomiast poziom wypłat za import
był niższy niż w 2001 r. o 2,4%. W rezultacie ujemne saldo płatności towarowych obniżyło
się o 16,3%.
Decydujący wpływ na bilans płatności z tytułu handlu zagranicznego miały:
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- korzystne zmiany terms of trade ze 102,3 w 2001 r. do 103,3 w 2002 r. (w eksporcie
ceny transakcyjne, wyrażone w dolarach w ubiegłym roku, wzrosły o 3,2%, a w imporcie
spadły o 0,1%);
- realna deprecjacja kursu złotego do euro w ciągu roku o ponad 10% (w euro
rozliczane jest około 60% naszych transakcji handlowych);
- obniżka kosztów produkcji, przy szybszym wzroście wydajności pracy niż wynagrodzeń;
- coraz skuteczniejsze dostosowywanie oferty eksportowej do wymagań importerów oraz
efektywne wyszukiwanie zagranicznych nisz rynkowych przez małych i średnich producentów;
- silne tendencje dezinflacyjne na rynku krajowym.
Łącząca się z tymi czynnikami poprawa konkurencyjności łagodziła ujemny wpływ
ciągle wysokiego kursu złotego oraz dekoniunktury w gospodarce światowej.
Niskie tempo ogólnoświatowego wzrostu gospodarczego (1,1% w 2001 r. i 1,7%
w 2002 r.) było głównie wynikiem silnego zahamowania rozwoju gospodarek Stanów
Zjednoczonych i Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych wzrost PKB przyspieszył co
prawda z 0,3% w 2001 r. do 2,4% w 2002 r., ale w latach 1996-2000 wynosił średnio rocznie
około 4%. Natomiast w UE tendencje stagnacyjne utrzymują się od II połowy 2001 r.
i dotychczas nie pojawiły się symptomy, które wskazywałyby jednoznacznie na ich
odwrócenie. Nadal niekorzystne są wskaźniki dotyczące produkcji przemysłowej oraz
zaufania środowiska biznesu i konsumentów. Maleją inwestycje, a konsumpcja utrzymuje się
na poziomie poprzedniego roku. Niekorzystnie kształtuje się sytuacja w handlu zagranicznym,
przy czym jednym z czynników osłabiającym eksport (oprócz wygaszonego popytu
zewnętrznego) jest wysoki kurs euro. Ożywienia koniunktury światowej można spodziewać
się dopiero w II połowie bieżącego roku, co jednak może być zakłócone konfliktem zbrojnym
w Iraku (m. in. wysokie ryzyko wzrostu cen ropy naftowej). Powrót Stanów Zjednoczonych
na ścieżkę przyspieszonego wzrostu (w 2003 r. około 3%), łączący się ze wzrostem popytu
importowego, pociągnie za sobą ożywienie gospodarcze innych krajów, w tym obszaru strefy
euro, gdzie PKB może się zwiększyć w bieżącym roku o 1,8%.
Dla polskiej gospodarki istotne znaczenie ma sytuacja w Niemczech – które są naszym
największym partnerem handlowym - dokąd kierujemy prawie 33% całej eksportowej oferty
towarowej. W 2002 r. PKB tego kraju wzrósł zaledwie o 0,2%. Tak niskiego tempa nie
notowano od 1993 r. Eksport zwiększył się o 1,6%, a import spadł o 3,8%. Słabe wyniki
gospodarcze i związane z tym niskie wpływy podatkowe oraz wdrażany przez rząd federalny
pakiet reform podatkowych sprawiły, że deficyt budżetowy w relacji do PKB osiągnął 3,7%,
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przekraczając dopuszczalny przez „Pakt stabilności i wzrostu”, poziom 3%. Prognoza OECD
wskazuje, że wzrost gospodarczy Niemiec w bieżącym roku będzie nadal nieznaczny - nie
przekroczy 1%.W tych warunkach szacuję, że wpływy z eksportu polskich towarów mogą
w 2003 r. być o 6,5% wyższe niż przed rokiem. Jednocześnie - wskutek ożywienia popytu
krajowego – przyspieszy się do 4% tempo wzrostu wypłat za import.
W 2002 r. na rachunku obrotów bieżących utrzymało się ujemne saldo w wysokości
6,7 mld USD. Było ono jednak o 6% niższe niż w 2001 r., a jego relacja do PKB, która jeszcze
w 1999 r. wynosiła aż 7,5%, w 2002 r. zmniejszyła do 3,6%, co oznacza systematyczne
umacnianie się równowagi zewnętrznej. Jest to niewątpliwie skutek restrykcyjnej polityki
pieniężnej, osłabiającej popyt wewnętrzny. Deficyt obrotów bieżących nie zagraża stabilności
finansowej kraju ze względu na nadal wysokie rezerwy dewizowe (29,8 mld USD w grudniu
2002 r.), równoważące prawie 8,3-miesięczną przeciętną wartość wypłat za import.
Rysunek 2

Niekorzystnie ukształtował się wskaźnik finansowania deficytu obrotów bieżących
przez inwestycje bezpośrednie. Wyniósł on tylko 55%, wobec 97% przed rokiem i 82%
w 2000 r. W 2003 r. prawdopodobne jest nieznacznie powiększenie ujemnego salda obrotów
bieżących bilansu i jego relacji do PKB.
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W ciągu całego ubiegłego roku utrzymywały się silne trendy dezinflacyjne,
przekształcające się w niektórych miesiącach (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, listopad)
w deflację. Tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych spadło do najniższego
poziomu w okresie transformacji. Średni roczny wzrost cen wyniósł 1,9%, wobec 5,5% w
2001 r., a w relacji grudzień 2002 r. do grudnia 2001 r. - 0,8% (3,6% przed rokiem). Oznacza
to, że pomimo obniżenia w czerwcu ubiegłego roku przez Radę Polityki Pieniężnej celu
inflacyjnego do 3%, z dopuszczalnym przedziałem odchyleń plus minus 1 pkt proc., cel ten
ponownie nie został realizowany. Inflacja w Polsce była mniejsza od notowanej
w krajach UE.
Na dynamikę cen korzystnie oddziaływały czynniki dotyczące podaży (spadek
średnich rocznych cen żywności o 0,6% i paliw płynnych o 0,8%) oraz popytu (umiarkowane
tempo wzrostu płac przy wysokim bezrobociu, niska dynamika kredytów konsumpcyjnych).
Dezinflacyjnie wpływała też dynamika podaży pieniądza. Jej realny 12-miesięczny wskaźnik
obniżał się systematycznie w ciągu roku, a od sierpnia przyjął wartość ujemną i w grudniu
wyniósł 96,9%. Niektóre z wymienionych czynników, ale także stopniowa odbudowa popytu
krajowego, będą oddziaływać na inflację także w 2003 r. Pozwala to prognozować, że średni
wzrost cen w bieżącym roku nie przekroczy 2,3%.
Rysunek 3

Niższej niż przed rokiem podaży pieniądza towarzyszył szybki przyrost gotówki
w obiegu (w ciągu roku realnie o 9,5%), co było następstwem malejącej atrakcyjności lokat
bankowych oraz spadku inflacji. Niewykluczone jest także poszerzanie się „szarej strefy”.

10
W końcu roku depozyty bankowe gospodarstw domowych (złotowe i walutowe) były
realnie o prawie 5% niższe niż w końcu 2001 r. Spadek rocznej dynamiki depozytów
utrzymuje się od III kwartału 2001 r. Przyczyną jest obniżanie się poziomu dochodów
niektórych grup gospodarstw domowych oraz spadek rentowności lokat bankowych,
pogłębiony opodatkowaniem dochodów kapitałowych (w tym przychodów od odsetek).
Alternatywą dla tych lokat stały się głównie fundusze inwestycyjne i papiery skarbowe.
W grudniu ubiegłego roku wartość obligacji, bonów skarbowych, ubezpieczeń na życie oraz
jednostek funduszy inwestycyjnych, będących w posiadaniu gospodarstw domowych,
wyniosła ponad 70,3 mld zł i była o 21,8 mld zł, tj. o 45% wyższa niż w końcu 2001 r. Ze
względu na duże prawdopodobieństwo dalszego pogarszania się opłacalności lokat
bankowych, w bieżącym roku można spodziewać się realnej substytucji oszczędności
w sektorze bankowym lokatami o wyższych stopach zwrotu.
W latach 2001-2002 Rada Polityki Pieniężnej dokonała czternastu obniżek
podstawowych stóp procentowych NBP. Zostały one zredukowane łącznie o ponad 1200
punktów bazowych (12 pkt proc.). Stopa referencyjna, za pomocą której NBP oddziałuje na
oprocentowanie depozytów i kredytów w bankach komercyjnych, zmalała z 19% w końcu
2000 r. do 6,75% w grudniu 2002 r., ale w ujęciu realnym (uwzględniając wskaźnik CPI)
zaledwie z 9,7% do 5,9%.
Decyzje RPP o obniżce stóp procentowych nie spowodowały jednak oczekiwanych
zachowań ze strony banków komercyjnych, które najszybciej dostosowywały do zmian
oprocentowanie depozytów, utrzymując na wysokim poziomie oprocentowanie kredytów
(szczególnie dla osób fizycznych) i realizując w ten sposób wysoką marżę odsetkową.
W końcu 2002 r. średnie oprocentowanie rocznych depozytów ludności (w 20 największych
bankach) wyniosło 5,1%, podczas gdy kredytów – 16,2%. W konsekwencji wysokiej ceny
kredytów znacznie obniżyło się zainteresowanie nimi sektora niefinansowego. W ciągu roku
kredyty dla gospodarstw domowych realnie zwiększyły się o 7,6%, a dla przedsiębiorstw
spadły o 0,6%. Podmioty gospodarcze korzystały z alternatywnego źródła finansowania
zewnętrznego: emisji papierów dłużnych oraz kredytów zaciąganych w walutach obcych,
zarówno za granicą, jak i w polskich bankach komercyjnych.
W końcu trzeciego kwartału 2002 r. zadłużenie zagraniczne naszych przedsiębiorstw
wyniosło 37,3 mld USD i w okresie 12 miesięcy (od września 2001 r. do września 2002 r.)
zwiększyło się o 3,8 mld USD, a w ciągu ostatnich sześciu lat aż o 28,9 mld USD, tj. prawie
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4,4-krotnie. Przedsiębiorstwa zaciągały kredyt dewizowy również w polskich bankach
komercyjnych. Kwota tego kredytu przekroczyła już 10 mld USD.

Rysunek 4

Pogorszyła się sytuacja na rynku pracy. Liczba pracujących w gospodarce narodowej
(14,9 mln osób) zmniejszyła się w końcu 2002 r. do najniższego poziomu w okresie
transformacji, liczba bezrobotnych przekroczyła 3,2 mln, a stopa bezrobocia - według GUS wyniosła 18,1%2, wobec 17,5% w grudniu 2001 r. Nadal wysokie były dysproporcje
regionalne w poziomie i strukturze bezrobocia. Najniższą jego stopę notowano w woj.
małopolskim i mazowieckim (13,9%), a najwyższą - w warmińsko-mazurskim (28,8%)
i zachodnio-pomorskim (26,4%), przy czym w powiecie łebskim przekroczyło 40%.
Odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku (83,3% ogółu zarejestrowanych) wzrósł
do nienotowanego dotychczas poziomu, co wiązało się ze wzrostem liczby długotrwale
(ponad 1 rok) poszukujących zatrudnienia. W końcu roku udział ich w ogólnej liczbie
bezrobotnych przekroczył 51%, wobec 48% w grudniu 2001 r. Z tej grupy ponad 60%
poszukiwało pracy dłużej niż 2 lata. Szanse na zatrudnienie tych osób są minimalne. Oznacza
to zagrożenie ich rodzin skrajnym ubóstwem. Pomimo rozpoczęcia wdrażania programu
“Pierwsza praca” i innych rozwiązań systemowych, nadal rosło bezrobocie osób młodych

2

Faktycznie była ona wyższa. Wielu bowiem bezrobotnych, pozbawionych prawa do zasiłku, nie miało
motywacji do rejestrowania się w urzędach pracy, tym bardziej że zmiany legislacyjne umożliwiły
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(w wieku do 24 lat). Stopa bezrobocia w tej grupie, według badań aktywności ekonomicznej
ludności (BAEL), wyniosła w trzecim kwartale 2002 r. 43,2%, wobec 40,2% przed rokiem.
Rok 2003 powinien przynieść pierwsze efekty nowelizacji w 2002 r. Kodeksu pracy.
Nowe rozwiązania systemowe przyczynią się do uelastycznienia (zmniejszenie regulacji)
rynku pracy. Mimo to, relatywnie niskie tempo wzrostu gospodarczego, konieczność
kontynuacji procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, tendencje przedsiębiorców do
obniżania kosztów własnych poprzez redukcję zatrudnienia, będą negatywnie oddziaływać na
liczbę oferowanych miejsc pracy. Czynniki te, wobec nadal bardzo wysokiego przyrostu
liczby osób w wieku produkcyjnym (około 250 tys. w skali roku; 265 tys. w 2002 r.),
ograniczą możliwości szybkich zmian na rynku pracy. Szczególnie trudna sytuacja wystąpi
w pierwszych miesiącach bieżącego roku. W marcu stopa bezrobocia zbliżyć się może
do 19%. Następne miesiące przyniosą pewną poprawę. W rezultacie zatrudnienie
w gospodarce narodowej w końcu bieżącego roku zwiększy się, w porównaniu z 2002 r.,
o około 1%, a stopa bezrobocia nie przekroczy 17,8%.
Rysunek 5

korzystanie ze świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego członkom rodzin, w których choćby jedna
osoba korzysta z takiego uprawnienia.
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W 2002 r. wzrost przeciętnych wynagrodzeń nominalnych w sektorze przedsiębiorstw
(3,4%) był znacznie wolniejszy niż w 2001 r. (7,1%). Natomiast w wyrażeniu realnym (1,5%)
- ze względu na niską inflację - niewiele odbiegał od poprzedniego roku (1,6%). W sferze
budżetowej płace realne nieznacznie (o 0,2%) przekroczyły poziom 2001 r. W 2003 r. tempo
wzrostu wynagrodzeń realnych w sektorze przedsiębiorstw obniżyć się może do 1,2%, a w
sferze budżetowej osiągnie wzrost nieprzekraczający 1%. W rezultacie relacja wynagrodzeń
tej sfery do sektora przedsiębiorstw zmniejszy się do 93%, wobec 94% w 2002 r.
Kolejny rok szybko - szybciej niż wynagrodzenia - wzrastały świadczenia społeczne.
Przeciętna realna emerytura i renta pracownicza zwiększyła się o 4,6% (w 2001 r. o 4,7%),
a jej relacja do wynagrodzenia w gospodarce narodowej zbliżyła się do 60%. W 2003 r. renty
i emerytury wzrosną realnie o 2,3%.
Nierównowaga finansów państwa osiągnęła poziom nienotowany od 1992 r. Dochody
budżetowe wyniosły 143,5 mld zł i zwiększyły się, w porównaniu z 2001 r., o 4,7%3,
a wydatki - 183 mld zł (wzrost o 5,8%). W rezultacie deficyt przekroczył 39,4 mld zł i był
o prawie 22% większy niż w 2001 r.; w relacji do PKB stanowił 5,1% (w 2001 r. - 4,3%).
Rysunek 6

3

W warunkach porównywalnych, tj. po odliczeniu w 2001 r. dochodów jednorazowych.
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Pogorszeniu uległ też drugi wskaźnik określający stan równowagi budżetowej. Relacja
deficytu do wydatków budżetu państwa zwiększyła się do 21,5%, wobec 18,7% w 2001 r.
i 10,2% w 2000 r. Oznacza to, że ponad jedna piąta wydatków nie miała pokrycia
w dochodach.
Koszty obsługi długu publicznego (24 mld zł) przekroczyły już o 8 mld zł przyrost
PKB, co oznacza, że obsługę tego długu możemy zapewnić tylko przez wydatne
pomniejszenie produktu do podziału. W wyniku coraz wyższych kosztów obsługi tego długu,
przez drugi kolejny rok budżet wykazywał ujemne saldo pierwotne4. Jeszcze w 2000 r.
nadwyżka pierwotna wynosiła 2,6 mld zł. W 2001 r. tak liczony deficyt osiągnął 11,5 mld zł,
a w 2002 r. - 15,4 mld zł. Występowanie ujemnego salda pierwotnego sygnalizuje
zwiększanie się relacji długu publicznego do PKB i zaciskanie się pętli zadłużenia.
Po stronie dochodów zwraca uwagę wysoki przyrost (13,4%) podatku dochodowego
od osób prawnych oraz niski (3%) - wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na poziom wpływów do budżetu negatywnie oddziaływała znacznie niższa od założonej
w ustawie budżetowej inflacja (1,9%, wobec 4,5%), powodująca obniżenie nominalnych
przychodów z podatków pośrednich (VAT i akcyza). Mimo to kwota tych podatków
zwiększyła się, w porównaniu z 2001 r., o 9,3%.
Wysokiemu wzrostowi wydatków budżetowych towarzyszyły niekorzystne zmiany
w ich strukturze. Rósł udział wydatków sztywnych i quasi-sztywnych (subwencje dla
jednostek samorządu terytorialnego, finansowanie dróg, obsługa długu publicznego, wypłaty
emerytur, rent, zasiłków, niektóre dotacje itp.). Coraz większą rolę odgrywały np. wydatki
o charakterze socjalnym (69 mld zł), których udział w ogólnych wydatkach zwiększył się
w ciągu roku z 36,7% do prawie 38%.
Wzrosła skala zaległości z tytułu płatności podatkowych, z których znaczącą część
stanowią zobowiązania nieściągalne. Dotyczą one głównie gałęzi przemysłu publicznego,
wymagających głębokich zmian restrukturyzacyjnych (górnictwa, hutnictwa, przemysłu
obronnego), a także PKP. W końcu listopada 2002 r. zaległości te stanowiły 15,8 mld zł
i w porównaniu z końcem 2001 r. były o 3,1 mld zł (o 24,9%) wyższe.
W sytuacji dużego deficytu i niskich przychodów z prywatyzacji (w 2002 r. 2,2 mld zł,
wobec 6,6 mld zł założonych w ustawie budżetowej i 6,5 mld zł w 2001 r.) rosła emisja

4

Saldo pierwotne liczone jest jako różnica między dochodami a wydatkami, pomniejszonymi o koszty obsługi
długu publicznego.
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papierów wartościowych Skarbu Państwa (obligacji i bonów), niezbędnych do sfinansowania
potrzeb pożyczkowych budżetu. Tempo tej emisji odbiegało znacznie od założonego. Wpływy
z tego tytułu były co prawda o 3,3% niższe niż w 2001 r., jednak zgodnie z ustawą miały one
zmniejszyć się o 13,7%. Wpłynęło to na wzrost państwowego długu publicznego, którego
relacja do PKB wyniosła 47,5%, wobec 41,9% w 2001 r. W 2003 r. dług ten powiększony o
poręczenie i gwarancje może przekroczyć połowę produktu krajowego. Oznaczałoby to, że
budżet na 2005 r. będzie konstruowany z uwzględnieniem pierwszej z tzw. procedur
oszczędnościowych, zawartych w ustawie o finansach publicznych. Zgodnie z nią, relacja
deficytu do dochodów budżetowych nie może być większa niż w roku poprzednim. Podobną
relację w swoich budżetach muszą także przyjąć samorządy. W ustawie budżetowej na 2003 r.
założono, że wydatki budżetu państwa wzrosną w bieżącym roku o 4,5%, a wpływy o 6,7%.
W rezultacie deficyt zmaleje do 38,7 mld zł i w relacji do PKB osiągnie 4,7%.
Niekorzystną sytuację odnotowano też w ubiegłym roku w innych niż budżet państwa
segmentach sektora finansów publicznych, głównie w funduszach celowych. Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych, wobec niskich wpływów ze składek ubezpieczeniowych,
wykorzystał w pełni dopuszczalny limit kredytowy, a jednocześnie nadal zwiększały się jego
zaległości w stosunku do otwartych funduszy emerytalnych. Mimo znacznie wyższej niż
w 2001 r. dotacji z budżetu, wzrosło też zadłużenie Funduszu Pracy w systemie bankowym
oraz jego zobowiązania wobec pracodawców. Niedobór środków na wypłaty świadczeń
wykazywał również Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który otrzymał
ustawowe uprawnienia do zaciągania kredytów bankowych i stał się nowym źródłem
zadłużenia sektora finansów publicznych. W ubiegłym roku problemy finansowe dotknęły
również Agencję Rynku Rolnego, której wydatki - wobec niedostatecznych przychodów były częściowo finansowane kredytem bankowym. W połączeniu z wysokim deficytem
jednostek samorządu terytorialnego wskazuje to, że deficyt ekonomiczny całego sektora
finansów publicznych w 2002 r. mógł sięgnąć 5,5% PKB.
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Pod względem tempa rozwoju gospodarczego Polska, już drugi rok z rzędu,
zdecydowanie ustępuje krajom Europy Środkowej i Wschodniej, wśród których największe
tempo wzrostu PKB w 2002 r. uzyskały: Chorwacja, Litwa i Łotwa. Wyróżniamy się
natomiast bardzo niską inflacją, której dwucyfrowy poziom przekroczyły: Rumunia, Rosja
i Jugosławia.

opracował Tadeusz Chrościcki
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

Mieczysław Kosmalski
RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA I ORGANIZACYJNA
GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W LATACH 1990 – 2001

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Katowicach - przeprowadziła w 2002 r.
kontrolę restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej górnictwa węgla kamienngo w latach
1990-20011.
Pierwotnie kontrolą planowano objąć lata 1998-2001. W trakcie prac nad programem
kontroli okazało się jednak, że aby poznać przyczyny zjawisk w procesach gospodarczych,
należy objąć badaniami cały reformowany okres, tj. w tym wypadku restrukturyzację
górnictwa węgla kamiennego od 1990 r.
Objęcie analizą tak długiego przedziału czasowego wymagało uruchomienia nowych
instrumentów kontroli. Skoncentrowano się przede wszystkim na kontroli zjawisk
gospodarczych w zakresie makroekonomicznym, przy równoczesnym, możliwie najszerszym
poparciu ustaleń

konkretnymi przykładami, aby informacja nie miała charakteru zbyt

ogólnego. Przyjęto założenie, że jeżeli w toku kontroli pojawią się dodatkowe wątki
szczegółowe – będą one przedmiotem odrębnych kontroli koordynowanych lub doraźnych
(tak też się stało). W trakcie badań kontrolnych, jak również przy opracowaniu informacji o
jej wynikach, wykorzystano w bardzo szerokim zakresie przeprowadzone przez Najwyższą
Izbę Kontroli kontrole w górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-2001. Ten olbrzymi
dorobek kontrolny NIK (11 informacji) okazał się bezcenny, bowiem trudno było w toku
kontroli

dotrzeć

do

pewnych

materiałów,

zwłaszcza

z

pierwszej

połowy

lat

dziewięćdziesiątych. Również uwagi i oceny zawarte w tych informacjach nie straciły na
swojej aktualności. Nawiązano szeroką współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym,
Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach oraz Izbą Skarbową w Katowicach celem
uzyskania informacji obrazujących funkcjonowanie sektora górnictwa węgla kamiennego.
Zasadnicze ustalenia

oraz ocena kontrolowanej działalności przedstawiają się

następująco. Restrukturyzację finansową i organizacyjną górnictwa węgla kamiennego w
latach 1990-2001 Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie. W całym tym okresie
rządowe programy reformy górnictwa węgla kamiennego, pomimo podejmowanych
1

Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego
w latach 1990-2001 , Delegatura NIK w Katowicach, listopad 2002 r.
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wysiłków, nie zapewniły osiągnięcia jednego z podstawowych celów reform, tj. rentowności
branży.
Pozytywnie oceniony został

jedynie program restrukturyzacji sektora górnictwa

węgla kamiennego w latach 1998-2001, z uwagi na fakt, że jego realizacja, pomimo
stwierdzonych nieprawidłowości przyniosła najistotniejsze efekty. Jednakże - zdaniem NIK
- podjęcie tego programu było spóźnione (optymalnym okresem jego wdrażania, według
NIK, była pierwsza połowa lat 90.) i wobec katastrofalnego stanu górnictwa w 1997 r.,
niedoszacowania potrzeb finansowych oraz ograniczonych możliwości finansowych państwa
zakładany podstawowy cel reformy nie został osiągnięty.
W latach 1990-1998, poza krótkotrwałą poprawą w 1994 r., systematycznie pogłębiały
się straty finansowe górnictwa - od 41,6 mln zł (444,5 mln zł)2 w 1990 r. do 4276,2 mln zł
(5330 mln zł) w 1998 r. Natomiast od 1999 r. straty górnictwa zaczęły się stopniowo
zmniejszać, a w 2001 r. uzyskano dodatni wynik finansowy. Łączne straty netto poniesione
przez górnictwo w latach 1990-2000 w ujęciu nominalnym wynosiły 18 mld zł, co w cenach
2001 r. stanowiło 32,7 mld zł, a uzyskany w 2001 r. zysk netto wyniósł 177 mln zł.
Przychody i koszty z całokształtu działalności oraz wynik finansowy górnictwa węgla
kamiennego przedstawia rysunek 1. Górnictwo poniosło straty, pomimo znaczącego wsparcia
finansowego sektora w postaci różnego rodzaju dotacji oraz umorzeń zobowiązań.
Zewnętrzne wsparcie finansowe górnictwa w latach 1990-2001

w ujęciu nominalnym

wyniosło 16,4 mld zł (36,1 mld zł), w tym 15 mld zł (34 mld zł) ze środków publicznych.
Pomimo tak znaczącego wsparcia, zobowiązania sektora do 2000 r. systematyczne wzrastały i
na koniec tego okresu wyniosły 22,9 mld zł, natomiast w 2001 r. zmniejszyły się do kwoty
21,5 mld zł. Poziom zobowiązań łącznego wsparcia finansowego oraz wyniku finansowego
netto obrazuje rysunek 2.

2

Wszystkie kwoty podano w PLN, natomiast kwoty w nawiasach podano w przeliczeniu na ceny z 2001 r. Przeliczeń
dokonano posługując się prezentowanymi przez GUS średniorocznymi wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych.

Rysunek 1
Przychody i koszty z całokształtu działalności
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Rysunek 2
Poziom zobowiązań, łącznego wsparcia finansowego
oraz wyniku finansowego netto górnictwa węgla kamiennego w cenach 2001 r.
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Ocena poszczególnych etapów wdrażanych reform wykazała, że:

1. Pogarszający się w latach 1990-1992 stan górnictwa węgla kamiennego był
w głównej mierze skutkiem niereagowania kierownictw kopalń na zmieniającą się
w kraju rzeczywistość polityczno-gospodarczą, m.in. spadek popytu, ograniczanie

dotacji przedmiotowych dla górnictwa, a także braku determinacji w ograniczaniu
kosztów wydobycia, a nie jak to wówczas uzasadniano „trudności w uzyskaniu
zakładanej ceny zbytu”. Nie dostosowano zdolności produkcyjnych do istniejącego na
rynku popytu. W sporządzanych przez poszczególne

kopalnie

programach

restrukturyzacji koncentrowano się głównie na restrukturyzacji technicznej, w wąskim
zakresie na restrukturyzacji organizacyjnej, a całkowicie pomijano zadania dotyczące
restrukturyzacji finansowej. Aktywność kopalń polegała głównie na wykorzystywaniu
przysługujących im z różnych tytułów umorzeń, zwolnień i odroczeń zobowiązań, a
nie na wprowadzaniu pełnego rachunku ekonomicznego. Pomimo że w okresie tym
konkurencja na rynku wyłoniła kopalnie trwale nierentowne, decyzję o likwidacji
podjęto jedynie wobec 7 kopalń, jednocześnie nie we wszystkich wstrzymując wydobycie
węgla. W tych okolicznościach kopalnie trwale nierentowne utrzymywały się na rynku, m.in.
w wyniku nieregulowania zobowiązań, stwarzając tym samym nieuczciwą konkurencję dla
kopalń, które w sytuacji prawidłowo działających mechanizmów rynkowych byłyby
rentowne.
2. W 1993 r. utworzono spółki węglowe. Nie przyniosło to jednak pozytywnych zmian
w procesie dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej.
Pomimo przejścia na formę działania uregulowaną prawem handlowym, w zarządzaniu
kopalniami utrzymano elementy kierowania administracyjnego.
Nie kwestionując idei powołania spółek węglowych jako pierwszego etapu
restrukturyzacji i prywatyzacji branży, Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację
tego

programu.

Połączono

kopalnie

dobrze

funkcjonujące

z

kopalniami

trwale

nieefektywnymi, a następnie - zamiast głębokiej restrukturyzacji sektora i likwidacji kopalń
nierentownych - doprowadzono do przesunięcia w czasie faktycznej reformy górnictwa i do
przedłużenia nieuzasadnionej egzystencji kopalń nierentownych. Jednocześnie nie usunięto
strukturalnych przyczyn złej sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora, nie dostosowano
poziomu zatrudnienia i wydobycia do możliwości efektywnego zbytu węgla.
Wprawdzie w okresie tym straty finansowe sektora w cenach z 2001 r. zmniejszyły
się z 4867 mln zł w 1993 r. do 1501 mln zł w 1995 r. (w 1994 r. strata wynosiła 471 mln zł),
a zobowiązania zmniejszyły się z 17 689 mln zł do 15 965 mln zł, to jednak wyniki te
uzyskano w sytuacji znaczącej pomocy zewnętrznej - w postaci dotacji budżetowych oraz
umorzeń zobowiązań, które w omawianym okresie (w cenach z 2001 r.) wynosiły
odpowiednio: 1147 mln zł, 1280 mln zł i 2591 mln zł (łącznie 5018 mln zł).

3. Rządowy program restrukturyzacji górnictwa w latach 1996-2000 realizowany był do
połowy 1998 r., a jego skutki obejmowały cały 1998 r. Podstawowym celem programu było
zmniejszenie w skali całego sektora straty netto w 1997 r. – w stosunku do poprzedniego
roku - prawie o 50% oraz zapewnienie rentowności netto sektora od 1998 r. NIK negatywnie
oceniła ten program zarówno w odniesieniu do założeń, które były sprzeczne z pożądanymi
celami restrukturyzacji, jak również w zakresie skutków jego realizacji, tj. znacznego
pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora. Program, którego głównym celem
było dostosowanie górnictwa do warunków gospodarki rynkowej, w swej istocie przewidywał
nasilenie ingerencji państwa w procesy gospodarcze i dalsze ograniczanie funkcjonowania
mechanizmów rynkowych. Jedną z wiodących przesłanek tego programu było utrzymanie w
sektorze tzw. „zatrudnienia socjalnego”, a zmniejszanie zatrudnienia miało następować
wskutek naturalnych procesów korzystania z uprawnień emerytalnych i rentowych oraz
zwolnień z powodów leżących po stronie pracowników.
W rezultacie takiej polityki zatrudnieniowej, wydobycie węgla dostosowywano do
poziomu zatrudnienia, bez względu na osiągany ujemny wynik z jego sprzedaży. W 1996 r.
wydobyto 136,2 mln ton, tj. o 6,2 mln ton powyżej założeń programu, a w 1997 r. – 137,1
mln ton, tj. 9,1 mln ton więcej niż zakładał program rządowy. Ponadto wysoki stan zapasów
węgla, zarówno w kopalniach, jak i u ich odbiorców, który powstał w 1997 r., pogłębił skutki
nasycenia węglem rynku wewnętrznego.

Doprowadziło to w 1998 r. do istotnego

zmniejszenia popytu na ten surowiec. Strata netto sektora w omawianym okresie wzrosła z
782,1 mln zł (1501 mln zł) na koniec 1995 r. do 4276,2 mln zł (5330 mln zł) na koniec
1998 r., natomiast zobowiązania na koniec analogicznych okresów wzrosły z 9889 mln zł
(15 965 mln zł) do 16 525 mln zł (20 596 mln zł).
4. Pozytywna ocena reformy górnictwa w latach 1998-2001 wynika z zahamowania
stale pogarszających się wyników finansowych sektora

i - począwszy od 2000 r. -

odwrócenia tendencji lawinowego narastania poziomu zobowiązań, które wyniosły w 1999 r.
– 20 574,8 mln zł (23 898,8 mln zł), natomiast w 2001 r. – 21 437,9 mln zł.
W latach 1998-2001 osiągnięto najwyższy spadek kosztu jednostkowego sprzedanego
węgla. Spadek ten (liczony w cenach 2001 r.) wyniósł 21,5%, podczas gdy w całym okresie
objętym kontrolą wynosił prawie 31%. Kształtowanie się średniej ceny zbytu oraz średniego
jednostkowego kosztu sprzedanego węgla przedstawia rysunek 3. W latach 1999-2001
zahamowany został proces pogłębiania się strat finansowych netto górnictwa, które

zmniejszyły się w 2000 r. do 1763 mln zł (1860 mln zł), a w 2001 r. osiągnięto zysk netto w
wysokości 177 mln zł. Wyniki finansowe netto spółek węglowych przedstawia rysunek 4.

Rysunek 3
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Rysunek 4
Wyniki finansowe netto Spółek Węglowych w wartościach bieżących w latach 1993-2001.
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Uwagi Najwyższej Izby Kontroli na temat niewystarczającej skali prowadzonych
procesów

restrukturyzacyjnych

górnictwa

w

latach

1990-2001

znajdują

także

odzwierciedlenie w wynikach prac ekspertów, m.in. w raporcie wykonanym w 2000 r. przez
firmę doradczą Price Waterhouse Coopers na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa ze
środków Banku Światowego. Firma ta, uznana m.in. przez Ministerstwo Skarbu Państwa, a
także członków Komitetu Sterującego za wiarygodną firmę doradczą, opracowała „Analizę
sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce”. Dokonując prognozy przepływów

finansowych sektora na lata 2000-2020 wykazano, że nawet pomyślna realizacja programu
restrukturyzacji - przedstawionego w korekcie programu rządowego reformy - nie przywróci
rentowności w sektorze. Przeprowadzone projekcje finansowe wskazały, że osiągnięcie
rentowności przez górnictwo wymaga bardziej radykalnej restrukturyzacji, której efektem
byłby sektor węglowy zatrudniający od 50 tys. do 60 tys. pracowników, przy sprzedaży węgla
od 60 mln ton do 90 mln ton.
W wyżej wymienionym

raporcie stwierdzono m.in., że powrót sektora górnictwa

węgla kamiennego do działalności rentownej powinien być wynikiem procesu przywrócenia
równowagi rynku węgla i prywatyzacji sektora, a nie jednorazowego działania w celu
rozwiązania problemów górnictwa.
W całym okresie objętym kontrolą brakowało spójnej, długofalowej polityki
gospodarczej państwa wobec sektora górnictwa. We wszystkich kolejnych programach
(negatywnie oceniających każdy poprzedni program i jego realizację) przyjmowano, że
prowadzona restrukturyzacja ma doprowadzić w ciągu 1-3 lat do rentowności sektora, nie
określając jednocześnie, czy po jej zakończeniu w dalszym ciągu będzie konieczne stałe
finansowe wspieranie sektora z budżetu państwa w celu utrzymania osiągniętej rentowności.
Opracowane w badanym okresie programy były nieadekwatne do sytuacji
ekonomiczno-finansowej sektora i charakteryzowały się niewłaściwymi założeniami
wyjściowymi, a także bardzo krótkim horyzontem czasowym planowanych reform. Przed
przystąpieniem do ich opracowania nie określono, jaką rolę w perspektywie długofalowej
(10-20 lat) ma odegrać węgiel kamienny w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego
kraju i jaki w związku z tym powinien być minimalny poziom jego wydobycia.
Zgrupowanie w 1993 r. kopalń węgla kamiennego i utworzenie z nich
jednoosobowych

spółek

Skarbu

Państwa

miało

na

celu

poprawę

efektywności

gospodarowania oraz dokonanie przekształceń własnościowych. Stwierdzono, że w sektorze
górnictwa węgla kamiennego jednoosobowa spółka Skarbu Państwa utrwaliła się jako
forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności gospodarczej. Organy administracji
państwowej ponosiły zatem i ponoszą nadal odpowiedzialność za ich funkcjonowanie, mimo
że nie podlegają one organom administracji. Status jednoosobowych spółek Skarbu Państwa
powstałych w wyniku komercjalizacji, umożliwia faktycznie organom administracji
państwowej

większy

wpływ

na

przedsiębiorstwami państwowymi.

ich

działalność,

niż

wówczas

gdy

były

one

W całym okresie objętym kontrolą

niedostateczny był nadzór kolejnych ministrów

nad kopalniami, a od 1993 r. nad spółkami węglowymi. Większość zarządów spółek
węglowych nie w pełni realizowała założenia rządowych programów restrukturyzacji sektora,
np. nie dostosowano zdolności produkcyjnych i poziomu wydobycia węgla do możliwości
jego zbytu bez ponoszenia strat. Również pogarszała się sytuacja ekonomiczno-finansowa
spółek górniczych (poza latami 1999 - 2001), a ich zobowiązania systematycznie rosły.
Pomimo powyższych faktów, zarządy spółek węglowych i ich rady nadzorcze uzyskiwały od
kolejnych ministrów skwitowanie ze swojej działalności.
Przez cały okres reformowania sektora, mimo podejmowanych różnych działań, nie
dostosowano poziomu wydobycia węgla do możliwości efektywnego zbytu. Zwłaszcza w
okresie realizacji pierwszych programów restrukturyzacji, tj. w latach 1993-1995 i 19961997, nie tylko nie obniżono poziomu wydobycia węgla, lecz wręcz przeciwnie - wbrew
założeniom rządowych programów - jego wydobycie wzrosło z 131 mln ton w 1993 r. do
137,1 mln ton w 1997 r. Nadprodukcja węgla - wpływająca na niską płynność finansową
skontrolowanych przedsiębiorców górniczych - powodowała, że spółki węglowe dla
pozyskania klientów powszechnie stosowały odraczanie terminów płatności (nawet powyżej
100 dni) i udzielały dodatkowych opustów cenowych. Wzrost wydobycia węgla w sytuacji
zmniejszającego się popytu na ten surowiec na rynku krajowym powodował konieczność
zagospodarowania nadwyżek, co realizowano głównie poprzez eksport, przynoszący znaczne
straty finansowe. Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego przedstawia rysunek 5.
Rysunek 5
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
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116,5
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85,2
107,5
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101,8
78,9
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75,4
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78,3
102,0
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28,4
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27,1
21,1
32,3
24,6
28,8
21,7
30,6
23,1
27,7
24,3
25,2
22,9
23,0
22,9
22,6
22,3

W chwili rozpoczęcia reform w polskim górnictwie, tj. w 1990 r., zatrudnienie w tym
sektorze znajdowało 387,9 tys. osób, wydobycie węgla wynosiło 147 mln ton, a wydajność
pracy w przeliczeniu na jednego zatrudnionego ogółem - 389 ton rocznie. Na koniec 2001 r.
zatrudnienie zmniejszyło się do 146 tys. (o 62,4 %), poziom wydobycia węgla obniżył się do
102,8 mln ton (o 30,3%), a wydajność w przeliczeniu na jednego zatrudnionego ogółem w
stosunku do 1990 r. wzrosła do 704 ton rocznie, tj. o 81%. Jednakże nadal wydajność pracy w
polskim górnictwie jest niższa od wydajności pracy w kopalniach Europy Zachodniej
(charakteryzujących się porównywalnymi do krajowych warunkami geologicznymi i
wyposażeniem technicznym), co świadczy o rezerwach w poziomie zatrudnienia.
W latach 1990- 001 łączne nakłady inwestycyjne w górnictwie wynosiły 10 070 mln
zł (22 064,4 mln zł). W okresie tym dotacje z budżetu państwa na inwestycje centralne w
sektorze górniczym wyniosły 356 mln zł (1140 mln zł), a Skarb Państwa udzielił kopalniom
i spółkom poręczenia zaciągniętych przez nie kredytów na łączną kwotę 1606,5 mln zł.
W okresie restrukturyzacji sektora węgla kamiennego, pomimo ponoszenia strat,
przedsiębiorcy górniczy prowadzili chaotyczną i nie zawsze racjonalną działalność
inwestycyjną, m.in.:
- w sytuacji nadprodukcji węgla kamiennego podejmowano inwestycje służące
zwiększeniu mocy wydobywczych;
- podejmowano inwestycje w kopalniach przewidzianych do likwidacji;

- realizowano inwestycje źle przygotowane i nietrafione.
W wyniku realizacji nietrafionych inwestycji górnictwo straciło (według cen
nominalnych) co najmniej 1178,1 mln zł, tj. 12 % całości nakładów inwestycyjnych w latach
1990-2001.
Należne podatki od podmiotów górniczych w latach 1993-2001 - z tytułu podatku
od towarów i usług VAT, dochodowego od osób fizycznych PIT, dochodowego od osób
prawnych CIT i innych (takich jak np. wpłat z zysku, podatku od wzrostu wynagrodzeń) wyniosły 16,7 mld zł (22,2 mld zł). Dochody Skarbu Państwa z tych tytułów wyniosły 13,8
mld zł (19,6 mld zł), a zaległości na koniec 2001 r. - 2,4 mld zł3.
Należności gmin od podmiotów górniczych z tytułu opłaty eksploatacyjnej i podatku
od nieruchomości w latach 1997-2001 wyniosły 4,3 mld zł (4,7 mld zł), dochody z tych
tytułów kształtowały się na poziomie 2 mld zł (2,2 mld zł), zaś zaległości na koniec 2001 r.
wyniosły 0,7 mld zł4.
Podsumowując, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli zasadniczy wpływ na niepowodzenia
wdrażanych reform i złą sytuację ekonomiczno-finansową sektora (po 12 latach jego
restrukturyzacji) miały:
- brak spójnej, długookresowej polityki państwa w stosunku

do

górnictwa

i niekonsekwentnie wdrażana koncepcja restrukturyzacji sektora - nieumocowana ustawowo
do sierpnia 1997 r.;
-

zbyt optymistyczne i nierealne założenia przyjmowane w programach

reform,

nieuwzględniające dostosowania zdolności produkcyjnych kopalń do możliwości rentownego
zbytu węgla;
- brak stabilizacji społeczno-gospodarczej, a także naciski silnego lobby branżowego
i związkowego walczących o swoje przywileje, w sytuacji zapaści finansowej sektora.

Najwyższa Izba Kontroli w „Informacji o wynikach kontroli restrukturyzacji
finansowej i organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego” wystąpiła z wnioskiem o podjęcie
przez ministra gospodarki następujących działań:
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Na podstawie danych Izby Skarbowej w Katowicach.
Na podstawie danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

- Określenie roli węgla kamiennego w zaspokajaniu potrzeb energetycznych
gospodarki narodowej w perspektywie 10-20 lat i na tej podstawie projektowanie polityki
gospodarczej państwa wobec sektora, w tym jego docelowej struktury własnościowej.
- Prowadzenie skutecznej restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej górnictwa
węgla kamiennego w sposób zapewniający uzyskanie przez tę branżę rentowności oraz
możliwości samodzielnego regulowania zobowiązań (na podstawie realnych możliwości
finansowych państwa i spółek węglowych).
- Podjęcie prac przygotowawczych zmierzających do nowelizacji ustawy z
26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych (w wypadku przedłużenia okresu jej obowiązywania) w celu jednoznacznego
określenia zasad przyznawania i wykorzystywania dotacji podmiotowych i celowych bądź
zawarcie tych uregulowań w nowej ustawie.
- Udzielanie przez właściciela skwitowania z działalności zarządom spółek
węglowych i ich radom nadzorczym, m.in. w zależności od realizacji programu
restrukturyzacji spółki oraz osiągnięcia zakładanych efektów ekonomiczno-finansowych.

mgr Mieczysław Kosmalski
dyrektor Delegatury NIK w Katowicach

Waldemar Adamczyk
PHARE - ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW
PRZEZ STOWARZYSZENIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Zbliżający się termin spodziewanego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
zwiększa publiczne zainteresowanie rodzajem i wielkością wsparcia finansowego oraz
możliwościami wykorzystania przyznanych środków akcesyjnych 1. Ważną kwestią jest
poznanie struktury i rozmiarów tej pomocy (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności,
programy współpracy), aby z niej efektywnie skorzystać. Procedury związane z możliwością
korzystania z pomocy akcesyjnej będą zbliżone do warunków pomocy przedakcesyjnej, a z tej
Polska korzysta już od początku lat dziewięćdziesiątych.
Funduszem pomocowym o najdłuższym okresie funkcjonowania w Polsce jest Phare
(Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies), stanowiący odrębną
linię budżetową Komisji Europejskiej. Zarządzanie środkami tego funduszu jest tylko
częściowo zdecentralizowane; większość decyzji wymaga zatwierdzenia przez urzędników
Komisji Europejskiej w Brukseli lub krajowe przedstawicielstwa Unii Europejskiej. Od 2000 r.
program Phare jest zintegrowany z programami ISPA i SAPARD w ramach „Partnerstwa dla
członkostwa”.
Programem Phare w Polsce kieruje Władza Wdrażająca Program Współpracy
Przygranicznej Phare – państwowa jednostka organizacyjna w strukturze Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Ponosi ona odpowiedzialność za koordynację i wykorzystanie
środków.
Fundusz Małych Projektów Euroregionalnych (FMP2) utworzony został w 1996 r.
w ramach polsko-niemieckiego Programu Współpracy Przygranicznej Phare (Phare CBC)
i od początku odpowiedzialność za zarządzanie FMP Władza Wdrażająca powierzyła polskiej
części euroregionów3.

1

2

3

P. Wieczorek: Finansowe aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa” nr 4/2002,
s. 45.
W dokumentach Komisji Europejskiej Fundusz Małych Projektów (FMP) występuje jako SPF (Small Project
Fund).
Euroregion - zrzeszenie międzynarodowe stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego lub związków
transgranicznych działających na obszarze przygranicznym, o ukształtowanej strukturze organizacyjnej.
Celem euroregionu jest m.in. rozwój współpracy gospodarczej, ochrona środowiska, turystyka, działalność
kulturalno-edukacyjna.

Według stanu na 31 grudnia 2000 r., polska część euroregionów obejmowała 159 685 km2
powierzchni, którą zamieszkiwało 15 122,3 tys. osób.4 W tabeli 1 przedstawiono wykaz
euroregionów na granicach Polski według chronologii ich powstania, wraz z państwami
zintegrowanymi.
Tabela 1

Euroregiony na granicach Polski
według chronologii ich powstania, wraz z nazwami państw zintegrowanych
w tych euroregionach*
Lp.

Nazwa euroregionu

Data utworzenia

Państwa zintegrowane

1.

„Nysa”

21.12.1991 r.

Polska, Niemcy, Czechy

2.

„Karpacki”

14.02.1993 r.

Polska, Słowacja, Ukraina,
Węgry, Rumunia

3.

„Sprewa – Nysa – Bóbr” 21.09.1993 r.

Polska, Niemcy

4.

„Pro Europa Viadrina”

21.12.1993 r.

Polska, Niemcy

5.

„Tatry”

26.08.1994 r.

Polska, Słowacja

6.

„Bug”

29.09.1995 r.

Polska, Ukraina, Białoruś

7.

„Pomerania”

15.12.1995 r.

Polska, Niemcy, Szwecja

8.

„Glacensis”

05.12.1996 r.

Polska, Czechy

9.

„Niemen”

06.06.1997 r.

Polska, Białoruś, Litwa

10.

„Pradziad”

02.07.1997 r.

Polska, Czechy

11.

„Bałtyk”

22.02.1998 r.

Polska, Dania, Litwa, Łotwa,
Rosja, Szwecja

12.

„Śląsk Cieszyński”

22.04.1998 r.

Polska, Czechy

13.

„Silesia”

20.09.1998 r.

Polska, Czechy

14.

„Beskidy”

09.06.2000 r.

Polska, Czechy, Słowacja

15.

„Dobrava”

25.01.2001 r.

Polska, Czechy

* Euroregiony na granicach ..., op. cit., s. 17-20. Do czasu zakończenia kontroli NIK liczba euroregionów nie
zmieniła się.

Celem FMP jest wspieranie finansowe współpracy transgranicznej oraz bezpośrednich
kontaktów mieszkańców obszarów przygranicznych przez realizację projektów o niewielkiej
wartości jednostkowej. Wielkość wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla pojedynczego
projektu nie może przekroczyć 50 000 euro.
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Podczas kolejnych edycji polsko-niemieckiego programu wartość FMP stopniowo
zwiększano, a w ramach innych programów przeniesiono także na pozostałe granice Polski.
Aktualnie środki FMP wykorzystywane są do finansowania małych projektów w ramach
programów:
- Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy,
- Współpracy Przygranicznej Polska – Czechy,
- Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja,
- Współpracy Przygranicznej Polska – Region Morza Bałtyckiego,
- Zintegrowana Granica Wschodnia.
Procedura wyboru projektów dla programów współpracy przygranicznej Phare, w tym
dofinansowanych z FMP, uwzględnia m.in.: efekt transgraniczny, pełną gotowość do
realizacji, minimalny wkład własny beneficjanta w wysokości 25%, niekomercyjność
projektu, zgodność z priorytetami programu.
Szczegółowe zasady zarządzania przez stowarzyszenia 5 środkami na dofinansowanie
projektów zawarte zostały dla poszczególnych edycji programu w „Wytycznych w sprawie
sposobu zarządzania Funduszem Małych Projektów”. Jedną z podstaw przyjęcia projektu
złożonego przez beneficjanta do realizacji był współudział partnera zagranicznego (preferuje
się partnera lub partnerów działających na terenie euroregionu). Każda edycja FMP ustalona
w danym roku może być realizowana w okresie 3 lat.
W III kwartale 2002 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła z własnej inicjatywy
kontrolę pt. „Zarządzanie środkami Phare w ramach Funduszu Małych Projektów przez
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 1999 r. do
31 marca 2002 r.” Zasadniczym celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości
zarządzania przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego publicznymi środkami
finansowymi przyznanymi na finansowanie małych projektów transgranicznych w ramach
programu Phare. Kontrola miała jeszcze jeden cel: próbę oceny adaptacji i przestrzegania
unijnych procedur sporządzania wniosków, realizacji i rozliczenia projektów przez polskie
organizacje i instytucje, a szczególnie jednostki samorządu terytorialnego korzystające lub
zamierzające korzystać ze środków pomocowych Phare.
Kontrolę przeprowadzono w 14 spośród 15 stowarzyszeń – nie poddano kontroli
Euroregionu „Dobrawa”, który utworzony został w styczniu 2001 r. i do czasu kontroli nie
był objęty żadnym programem Phare.
W latach 1996-1999 na dofinansowanie 1849 małych projektów euroregionalnych ze
środków Phare – przez Fundusz Małych Projektów – wydano ponad 11 300 tys. euro.

Dofinansowanie jednego projektu wynosiło średnio 6112 euro, a rozpiętość kwot
przeznaczonych na poszczególne projekty wahała się od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy
euro, przy czym przeważały projekty o niższej kwocie dofinansowania. Nieliczne były
dofinansowania w maksymalnej wysokości, tj. 50 000 euro.
W

okresie

objętym

kontrolą,

w

ramach

edycji

programu

Phare

2000,

w stowarzyszeniach prowadzono prace, na różnym stopniu zaawansowania, związane
z ustaleniem listy projektów, na realizację których Komisja Europejska przyznała kwotę
4606 tys. euro. W niektórych stowarzyszeniach dokonano już oceny części pierwszych
wniosków, w innych ogłoszono dopiero pierwsze zaproszenia do ich składania albo
ogłoszono kolejne zaproszenia. Dotychczas w 5 stowarzyszeniach na dofinansowanie
143 projektów objętych programem Phare 2000 przeznaczono 2100 tys. euro, tj. 45,6%
ogólnej kwoty przyznanej na FMP objętej tym programem.
Dofinansowaniem z FMP wspierane były projekty odpowiadające celom i priorytetom
Funduszu, realizowane wyłącznie przez uprawnionych, działających non profit beneficjantów
i tylko w zakresie kwalifikujących się wydatków. Połowa ogólnej liczby realizowanych
projektów zaliczona została do priorytetu „wymiana kulturalna”. Były to m.in. festiwale,
spotkania

teatralne,

konferencje

i

sympozja,

organizowane

z

udziałem

partnera

zagranicznego.
Procedury zawarte w wytycznych wydanych dla poszczególnych edycji programu
zmieniały się. Szczególnie wyraźne były różnice w wytycznych wydanych przez Komisję
Europejską dla programów Phare 1999 oraz Phare 2000.
Zmiana procedur związanych z przyjmowaniem, rozpatrywaniem i oceną wniosków
w programie Phare 2000, a zwłaszcza wprowadzeniem grantów o minimalnej wartości
1000 euro i maksymalnej – 50 000 euro, zwiększoną dyscypliną warunków dofinansowania,
przedmiotem projektu, terminem realizacji, wielkością finansowego wkładu własnego - mimo
szkoleń organizowanych dla wnioskodawców - spowodowała znaczny wzrost liczby
odrzuconych wniosków. Występujące jeszcze trudności w adaptacji procedur unijnych przez
potencjalnych beneficjantów, potwierdziły uzyskane w toku kontroli informacje od 518
jednostek samorządu terytorialnego – członków poszczególnych stowarzyszeń. W udzielonych
informacjach wskazano

główne przyczyny odrzucenia

wniosków:

braki

formalne

w opracowanym wniosku, nadmierna lub zbyt mała wartość projektu, nieznajomość procedur
związanych ze sporządzeniem wniosku, brak zgodności przedmiotu wniosku z preferencjami
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stowarzyszenia, brak partnera zagranicznego lub niekwalifikujący się partner zagraniczny,
a także brak środków własnych wnioskodawcy.
Nadzór stowarzyszeń nad realizowanymi przez beneficjantów projektami nie był
wystarczający,

a

ponadto

nie

dokumentowano

faktycznie

prowadzonego

nadzoru

i monitoringu. Nie wypracowano dotychczas właściwego, z wykorzystaniem narzędzi
informatycznych,

modelu

sprawowania

nadzoru

nad

realizacją

projektów

przez

beneficjantów. Sekretariaty stowarzyszeń zatrudniają od 1 do 3 osób odpowiedzialnych za
obsługę nawet więcej niż 100 – zróżnicowanych przedmiotowo i wartościowo – projektów
tylko w ramach jednej edycji programu. Przykładowo, w 2000 r. stowarzyszenia prowadziły
obsługę programów Phare 1998, Phare 1999 oraz podejmowały prace nad Phare 2000.
Możliwe dofinansowanie zakończonych projektów było niższe – na skutek wadliwie
sporządzonych dokumentów rozliczeniowych – od wielkości ustalonej w umowie zawartej
pomiędzy stowarzyszeniem i beneficjantem. W rezultacie, w ramach każdej edycji FMP,
w stowarzyszeniach

pozostawały

niewykorzystane

środki,

które

na

bieżąco

zagospodarowywano poprzez ogłaszanie kolejnych przyjęć wniosków i finansowanie
dodatkowych projektów.
Stowarzyszenia wykonywały na ogół rzetelnie swoje obowiązki w zakresie weryfikacji
przedłożonych przez beneficjantów końcowych dokumentów rozliczeniowych projektów.
W toku kontroli NIK stwierdzono tylko dwa wypadki nierzetelnego rozliczenia dotacji
w ogólnej wysokości 17 687,35 euro, tj. 70 910 zł.
Środki FMP na dofinansowanie tzw. projektów własnych stowarzyszeń występujących
wówczas jako beneficjanci, wykorzystane zostały gospodarnie, a rozliczenie projektów
zakończonych było rzetelne. Ze środków FMP przyznanych w programie Phare 1999,
w 8 stowarzyszeniach realizowano ogółem 32 projekty o zakontraktowanej wartości
322,2 tys. euro. Do czasu zakończenia kontroli NIK (projekty te mogły być realizowane do
31 grudnia 2002 r.), rozliczono 10 projektów o wartości 119,2 tys. zł.
Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, występujące jako polska strona
euroregionów, były na ogół prawidłowo zorganizowane i przygotowane do dysponowania
środkami

publicznymi,

przyznanymi

im

na

dofinansowanie

małych

projektów

euroregionalnych na podstawie umowy z Władzą Wdrażającą. Stwierdzono uchybienia
w organizacji biur (sekretariatów) stowarzyszeń. Statuty stowarzyszeń nie regulowały
utworzenia biura (sekretariatu), chociaż w świetle wytycznych Komisji Europejskiej
uczestniczyły one w zarządzaniu FMP. Uchybienia dotyczyły braku dokumentów
organizacyjnych lub opóźnionego ich sporządzenia, braku zakresów czynności pracowników,

nakładania się odpowiedzialności pracowników, nieustalenia odpowiedzialności kierownika
(dyrektora) biura, niezasadnego przejmowania przez kierownika biura kompetencji
kierownika zakładu pracy. Uchybienia te nie spowodowały negatywnych skutków
finansowych. Ponadto we wszystkich kontrolowanych stowarzyszeniach stwierdzono,
w różnej skali, naruszenia postanowień ustawy o rachunkowości.
W sporządzonej w listopadzie 2002 r. Informacji o wynikach kontroli6, Najwyższa Izba
Kontroli pozytywnie oceniła zarządzanie środkami Phare w ramach Funduszu Małych
Projektów przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Sformułowane
w Informacji ogólne wnioski miały na celu zwiększenie skuteczności zarządzania środkami
Funduszu Małych Projektów i dotyczyły:
- rozszerzenia przez stowarzyszenia form współpracy i konsultacji z wnioskodawcami
(poza szkoleniami), w celu zwiększenia liczby wniosków odpowiadających warunkom
koniecznym do uzyskania dofinansowania projektu z FMP, tym bardziej że jednostki
samorządu

terytorialnego

są

lub

mogą

być

beneficjantami

innych

programów

przedakcesyjnych Unii Europejskiej (np. SAPARD), a po spodziewanym przystąpieniu do UE
– również programów akcesyjnych;
- opracowania w stowarzyszeniach – z udziałem Władzy Wdrażającej - modelu
sprawowania nadzoru nad realizacją projektów przez beneficjantów, usprawniającego
zarządzanie środkami FMP; należałoby rozważyć możliwość wykorzystania do tego celu
narzędzi informatycznych; model ten powinien zapewnić m.in. rejestrowanie przez
beneficjanta i przekazywanie do stowarzyszenia informacji, w formie elektronicznej,
o zaawansowaniu projektu i zgodności jego realizacji z harmonogramem;
- dokonania zmian w organizacji stowarzyszeń, umożliwiających jednoznaczną
identyfikację odpowiedzialności za zarządzanie środkami FMP; zmieniona organizacja
powinna uwzględniać biuro (sekretariat) stowarzyszenia, jako ogniwo w strukturze
organizacyjnej, którego pracownicy ponoszą taką odpowiedzialność.
Najwyższa Izba Kontroli, oprócz powyższych ogólnych wniosków, kierowała do
stowarzyszeń objętych kontrolą odrębne wystąpienia pokontrolne. Wnoszono w nich
o zintensyfikowanie działań w celu upowszechnienia i zwiększenia zdolności absorbcyjnych
procedur Unii Europejskiej w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów
wśród potencjalnych beneficjantów; dokumentowanie czynności prowadzonego nadzoru nad
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Informacja o wynikach kontroli zarządzania środkami Phare w ramach Funduszu Małych Projektów przez
stowarzyszenia samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2002 r. zatwierdzona
została 5 listopada 2002 r.

realizacją projektów,

a także przyczyn odrzucenia dokumentów

rozliczeniowych,

przedłożonych przez beneficjantów do dofinansowania z Funduszu Małych Projektów.

dr Waldemar Adamczyk
Delegatura NIK w Zielonej Górze

Marian Skrobot
PROGRAM SAPARD W POLSCE
Pomoc przedakcesyjna najbardziej oczekiwana jest w Polsce w obszarze
rolnictwa, zwłaszcza przez samych rolników. Jednak pomoc ta została przyznana
znacznie później niż planowano, a związane z nią procedury są skomplikowane.
Od 2000 r. w ramach programu SAPARD (Special Accesion Programme for
Agriculture and Rural Development) Polska mogła uzyskać rocznie około 170 mln euro.
Do lipca 2002 r. nie otrzymała jednak żadnych środków, poniosła natomiast znaczne
koszty przygotowań do wdrożenia tego programu.
W dniach 24-25 marca 1999 r. na szczycie w Berlinie Rada Europejska
osiągnęła kompleksowe porozumienie w sprawie pakietu reform zawartych w Agendzie
20001. Uzgodnienie kształtu reform i ich aspektu finansowego umożliwiło ostateczne
zatwierdzenie środków na pomoc przedakcesyjną dla państw kandydujących do Unii
Europejskiej. SAPARD jest programem celowym, w całości skierowanym na
restrukturyzację i rozwój wsi oraz rolnictwa, a także mającym przyczynić się do
wdrożenia acquis communautaire2 w zakresie wspólnej polityki rolnej (WPR) i polityk
pokrewnych. Jako specjalny program przedakcesyjny ma on również charakter
pilotażowy, przygotowujący polskie instytucje rządowe i samorządowe do efektywnego
wykorzystania znacznie większych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz
dopłat wynikających z WPR po wstąpieniu do Unii. Podstawą prawną programu
SAPARD jest rozporządzenie Rady WE nr 1268 z 21 czerwca 1999 r. dotyczące
pomocy WE dla działań w państwach kandydujących z Europy Środkowej i Wschodniej
w okresie przedakcesyjnym, które weszło w życie 29 czerwca 1999 r. z mocą
od 1 stycznia

2000

r.

W

programie

obowiązuje

zasada

komplementarności,

tzn. że działania WE, ustalane w ścisłej współpracy pomiędzy KE i państwem
kandydującym,

uzupełniają

lub

wspomagają

odpowiednie

działania

krajowe.

Współpraca obejmuje przygotowanie, wdrożenie wraz z finansowaniem i oceną,
monitorowanie oraz oszacowanie środków przyznanych na realizację tych działań.

1

2

Dokument Komisji Europejskiej z 16 lipca 1997 r., zwany też „pakietem Santera”, zawierający
propozycje reform wspólnej polityki rolnej (WPR), funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz projekt „Perspektywy finansowej na lata 2000-2006”.
W tłum.: dorobku prawnego UE.
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Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej państwa korzystające z pomocy
na podstawie rozporządzenia utracą do niej uprawnienia.
Program SAPARD miał się rozpocząć na początku 2000 r. Jednak przez ponad
2 lata środki z UE nie wsparły modernizacji polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów
wiejskich. Nastąpiło to w okresie, gdy rynek środków produkcji i usług funkcjonował
w Polsce w pogarszającej się sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Środki
produkcji relatywnie podrożały wobec produktów rolnych oraz obniżył się poziom
dochodów uzyskiwanych przez rolników. Spadek zainteresowania rolników kredytami
preferencyjnymi, wystąpienie anomalii agroklimatycznych oraz ogólne pogorszenie
sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej gospodarstw – zmniejszyły popyt na środki
produkcji i usługi, a bezpośrednim skutkiem dekoniunktury dla producentów rolnych
było zahamowanie niezbędnych inwestycji modernizacyjnych i restytucyjnych.
W zasięgu skrajnego ubóstwa znalazło się 13% gospodarstw wiejskich. W latach
2000-2001 zmniejszyła się aktywność inwestycyjna przemysłu mięsnego. Nakłady
inwestycyjne w tym sektorze obniżyły się z około 150 mln USD rocznie w latach
1997-1999 do 110 mln USD w 2000 r. W I półroczu 2001 r. zanotowano dalszy ich
spadek – o 8% - w wyniku trudnej sytuacji finansowej sektora oraz opóźnień
w uruchomieniu programu SAPARD3.
Biorąc powyższe pod uwagę, Najwyższa Izba Kontroli z własnej inicjatywy
przeprowadziła na przełomie 2001 r. i 2002 r. kontrolę działań administracji publicznej
w zakresie opracowania i wdrożenia programu SAPARD4. Podstawowym celem
kontroli było zbadanie, czy jednostki polskie były instytucjonalnie przygotowane
do obsługi tego programu, czy dokumentacja została opracowana w wyznaczonym
terminie, czy nie było opóźnień w uzyskaniu akredytacji agencji płatniczej, a jeśli
nastąpiły opóźnienia, to z jakich przyczyn. Celem kontroli było także uzyskanie
odpowiedzi na pytanie - dlaczego po upływie 2 lat od wyznaczonego przez Unię
Europejską terminu rozpoczęcia realizacji programu SAPARD Polska nie otrzymała
unijnych środków na jego finansowanie? Ocenie podlegały w szczególności działania
organów administracji publicznej i państwowych osób prawnych oraz ich współpraca

3

4

„Raporty Rynkowe”: Rynek mięsa – stan i perspektywy, październik 2001 r.; Rynek środków produkcji
i usług dla rolnictwa – stan i perspektywy, październik 2001 r.; Handel zagraniczny produktami
rolno-spożywczymi – stan i perspektywy, grudzień 2001 r.
Informacja o wynikach kontroli działań administracji publicznej w zakresie opracowania i wdrożenia
programu SAPARD, opracowana przez Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego, NIK, maj 2002 r.
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z organami Wspólnoty Europejskiej w opracowaniu programu operacyjnego SAPARD
dla Polski oraz procedur i form instytucjonalnych dla jego realizacji.
Skontrolowano 30 jednostek, tj. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – centralę oraz 13 oddziałów regionalnych,
a także 13 urzędów marszałkowskich. Zbiorczą informację (w maju 2002 r.) opracował
Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego. W kontroli
uczestniczyły też delegatury NIK: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach,
Kielcach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie
i Zielonej Górze.
W trakcie kontroli NIK nawiązała współpracę z Europejskim Trybunałem
Obrachunkowym (ETO) w Luksemburgu w sprawie kontroli programu SAPARD,
zakończonej w Komisji Europejskiej przez ETO.
Podsumowując wyniki kontroli prowadzonej w jednostkach od października
2001 r. do stycznia 2002 r., Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że odpowiedzialność za
opóźnienie rozpoczęcia realizacji programu SAPARD ponosi zarówno strona polska,
jak i unijna. Opóźnienie to było następstwem nie zawsze odpowiednich działań obu
administracji – polskiej i Komisji Europejskiej. Czynności organów administracji
publicznej i ARiMR w przygotowaniu realizacji programu SAPARD w Polsce były
nieskuteczne, a jednostki te nie były przygotowane do jego wdrożenia. Natomiast
Komisja

Europejska,

pomimo

deklarowanej

pomocy,

utrudniała

przekazanie

zarządzania programem SAPARD stronie polskiej, opóźniając przygotowanie i wydanie
podstawowych dla tego programu regulacji prawnych, a także stawiając różne, często
sprzeczne wymagania.
Aby otrzymać środki z programu SAPARD, Polska musiała udowodnić, iż jest
zdolna sprostać wymaganym przez KE standardom dotyczącym zarządzania finansami
oraz kontroli. Należało spełnić cztery ogólne warunki tzn. uzyskać zatwierdzenie przez
Komisję planu operacyjnego, podpisać wieloletnią i roczną umowę finansową oraz
dokonać akredytacji agencji SAPARD. Działalność strony polskiej w tym zakresie była
niewystarczająca. Polska była jednym z trzech krajów, które ostatnie spełniły warunki
uruchomienia programu SAPARD.
Przygotowanie oraz opracowanie programu operacyjnego SAPARD przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwało ponad 1,5 roku. Program operacyjny
przekazano do Komisji Europejskiej 29 grudnia 1999 r., przed jego rozpatrzeniem
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i przyjęciem przez Komitet Integracji Europejskiej. MRiRW opracowało kilka wersji
tego programu, z których dopiero czwarta została zatwierdzona 18 października 2000 r.
przez Komisję Europejską. W programie przyjęto złożone procedury ubiegania się
o pomoc finansową z programu SAPARD, a beneficjanci przed ewentualnym
uzyskaniem pomocy finansowej muszą zainwestować kwotę pokrywającą koszt
całkowity przedsięwzięcia. Rolnik musi najpierw sfinansować przedsięwzięcie, by
otrzymać zwrot maksymalnie połowy poniesionych kosztów. Do przedsięwzięcia tego
wkład wnosi również budżet państwa - w wysokości 1/8 jego kosztów. Na przykład:
jeżeli rolnik zmodernizował gospodarstwo i zainwestował w nie najpierw swoje środki
w kwocie 100 000 zł, to w razie przyznania pomocy finansowej w ramach programu
SAPARD otrzyma zwrot 50 000 zł, w tym wkład UE wyniesie 37 500 zł, a budżetu
państwa 12 500 zł. Dokumenty, jakie będzie musiał zgromadzić beneficjant przed
otrzymaniem pomocy finansowej z programu SAPARD i skomplikowana procedura
weryfikacji samego przedsięwzięcia utrudnia korzystanie z tej pomocy.
W ramach przyjętych w programie operacyjnym SAPARD priorytetów założono
podjęcie działań5 w 7 spośród 15 dziedzin, według klasyfikacji określonej przez
Wspólnotę Europejską. Szeroko planowany zakres działań oraz wprowadzenie
skomplikowanych procedur ich realizacji spowodowały jednak m.in. przedłużenie
przygotowania do akredytacji ARiMR i opóźnienie wdrożenia programu SAPARD.
O stopniu złożoności procedur świadczy opracowanie liczących po kilkaset stron ksiąg
procedur: wdrożeniowych dla poszczególnych działań, wizytacji terenowych,
dokonywania płatności, dochodzenia należności z tytułu kwot wypłacanych w ramach
programu SAPARD (windykacji), księgowości, zespołu kontroli wewnętrznej,
archiwizacji, audytu wewnętrznego.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mająca pełnić funkcję
agencji SAPARD, nie osiągnęła w wyznaczonych terminach gotowości do obsługi
programu SAPARD w sprawach płatniczych i wdrożeniowych. Stwierdzono dwuletnie
opóźnienie osiągnięcia tej gotowości i zrealizowanie do zakończenia kontroli jedynie
2/3 zadań określonych w harmonogramie działań ARiMR. Spowolnione zostały przez
Agencję

prace

nad

procedurami

trzech

działań,

istotnych

w

przemianach

dostosowawczych polskiego rolnictwa do UE. Dotyczyło to działania 4 – Różnicowanie
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich; 5 – Programy rolnośrodowiskowe
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i zalesiania; 6B – Szkolenia lokalne i regionalne. Do akredytacji zostały zgłoszone
jedynie następujące działania: 1 - Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów
rolnych i rybnych; 2 - Inwestycje w gospodarstwach rolnych; 3 - Rozwój i poprawa
infrastruktury obszarów wiejskich; 6 - Szkolenia zawodowe (procedura A – szkolenia
horyzontalne) i 7 - Pomoc techniczna.
W planowanym terminie - tj. początkowo do końca czerwca 2000 r., a następnie
do 1 grudnia 2000 r. - nie został wydany w określonym zakresie krajowy akt akredytacji
dla agencji SAPARD. Pełnomocnik rządu do spraw obsługi środków finansowych
pochodzących z Unii Europejskiej wydał ten akt – mający charakter akredytacji
tymczasowej – dopiero 20 września 2001 r., tj. po 9 miesiącach od ostatecznego
terminu. Krajowa akredytacja objęła jedynie 5 działań spośród 7 zawartych
w zatwierdzonym przez Komisję Europejską programie operacyjnym. Pełna akredytacja
jest przewidywana dopiero po dokonaniu dalszych weryfikacji w celu zapewnienia,
że system funkcjonuje prawidłowo oraz po weryfikacji środków działania, które do tej
pory nie podlegały akredytacji.
Ponadto w badanym okresie nie zakończono budowy zintegrowanego systemu
informatycznego niezbędnego do obsługi programu SAPARD przez ARiMR.
Wieloletnia umowa finansowa na lata 2000-2006 (lub do uzyskania członkostwa
w UE) pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich a rządem Rzeczypospolitej Polskiej
została podpisana dopiero 25 stycznia 2001 r., tj. z ponadtrzymiesięcznym opóźnieniem
w stosunku do harmonogramu działań związanych z przygotowaniem ARiMR do
pełnienia funkcji agencji SAPARD. W umowie tej, oraz w rocznej umowie finansowej
na 2000 r., zawartej 29 marca 2001 r., nie przewidziano możliwości przedłużenia
terminu wykorzystania przyznanych Polsce środków.
Roczna umowa na 2001 r. pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich a rządem
Rzeczypospolitej Polskiej, w której – zdaniem KE – będzie możliwe przedłużenie czasu
wydatkowania środków, do dnia zakończenia kontroli nie została podpisana.
Niewystarczający był nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad
wdrażaniem programu SAPARD. Do czasu zakończenia kontroli rozszerzenie zadań
regionalnych komitetów sterujących o sprawy związane z programem SAPARD
nastąpiło w drodze porozumień zawartych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi
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Działanie oznacza środek wsparcia na rzecz rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich, za którego
pomocą realizowana jest jedna z potrzeb określonych w programie SAPARD.
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z marszałkami tylko 9 województw. W MRiRW nie określono zakresu i trybu
przeprowadzania kontroli realizacji zadań programu SAPARD przez komórki
organizacyjne MRiRW, ARiMR oraz beneficjantów.
W czasie kontroli w Ministerstwie Finansów nie zakończono prac nad
utworzeniem jednostek do spraw realizacji programu SAPARD. Również działania
w zakresie koordynacji i przygotowania podmiotów do poddania się audytowi
zewnętrznemu były mało skuteczne. Minister finansów nie powołał organu
certyfikującego. Nie zakończono procedury przetargowej związanej z wyborem
audytora do certyfikacji wydatków agencji SAPARD na lata 2001 i 2002. Bez jego
wyznaczenia nie mogło nastąpić uruchomienie programu SAPARD i niemożliwy był
przepływ środków finansowych. Nie przeszkolono pracowników Wydziału Audytu
Wewnętrznego Narodowego Funduszu do programu SAPARD Ministerstwa Finansów,
który będzie kontrolował Narodowy Fundusz6. Do zakończenia kontroli nie wyłoniono
w drodze przetargu firmy, która przeprowadzi szkolenie.
Ministerstwo Finansów nie dotrzymało terminu rozpoczęcia przedakredytacyjnego
audytu zewnętrznego podmiotów zaangażowanych w przepływy finansowe programu
SAPARD, określonego w harmonogramie na 13 października 2000 r. Zlecono spółce
z o.o. przeprowadzenie audytu w ARiMR, w Narodowym Funduszu i w MRiRW
w sytuacji, gdy jednostki te nie były do tego przygotowane. W konsekwencji przerwano
audyt w grudniu 2000 r., przedłużając go o około 9 miesięcy. Koszty audytu w stosunku
do planowanych wzrosły o ponad 52%, tj. do kwoty 1321,9 tys. zł.
Komitet do spraw Monitorowania Programu SAPARD rozpoczął działania
z opóźnieniem. Utworzony został zarządzeniem nr 27 prezesa Rady Ministrów dopiero
2 maja 2001 r., tj. 4 miesiące później niż zapisano w wieloletniej umowie finansowej.
Stwierdzono, że do czasu zakończenia kontroli nie wydano przepisów
niezbędnych do realizacji programu SAPARD w Polsce, dotyczących: sposobu, trybu
i warunków dysponowania środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, zakresu
i sposobu realizacji zadań ARiMR wspomaganych środkami zagranicznymi, zasad
i trybu sprawowania nadzoru przez ministra właściwego ds. finansów publicznych
i przeprowadzania kontroli finansowej Agencji w zakresie gospodarowania środkami
pochodzącymi z UE.
Nie wszystkie skontrolowane urzędy marszałkowskie były w pełni gotowe
do realizacji zadań wynikających z programu SAPARD, a współpraca 20%
skontrolowanych urzędów marszałkowskich oraz regionalnych komitetów sterujących

7
z innymi podmiotami w przygotowaniach do uruchomienia programu nie była
właściwa. Stwierdzono nawet wypadki przerwania działalności informacyjnej
i promocyjnej.
Realizacja programu SAPARD w Polsce nie rozpoczęła się w planowanym
terminie, w dużej mierze również z powodu braku stosownych działań Komisji
Europejskiej7. Szczegółowe wymogi co do sposobu funkcjonowania SAPARD nie były
uzgodnione przez KE oraz nie były formalnie zdefiniowane w terminie składania
programu operacyjnego przez Polskę. Dopiero 22 grudnia 1999 r., a więc w ostatnich
dniach przed upływem terminu złożenia programu operacyjnego, Komisja WE wydała
rozporządzenie nr 2759/99 ustalające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady WE 1268/99 (tzw. rozporządzenia wdrożeniowego SAPARD). Proces
zatwierdzania przez Komisję Europejską przesłanego jej przez stronę polską programu
operacyjnego SAPARD trwał ponad 9 miesięcy. Ponadto z opóźnieniem przygotowano
i wydano podstawową dla programu SAPARD regulację finansową, tj. rozporządzenie
Komisji WE nr 2222 z 7 czerwca 2000 r. (opublikowane dopiero 7 października 2000 r.).
Brakowało regulacji unijnych dotyczących okresu weryfikacji krajowej akredytacji
przez służby Komisji Europejskiej, a strona unijna nie spieszyła się z kontrolą
przedstawianych planów i kontrolą instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie programu
w Polsce. Dla wdrożenia programu SAPARD w Polsce przyjęto skomplikowane zasady
stosowane przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
w Rolnictwie. Dopiero w I kwartale 2001 r., a więc po roku od deklarowanego terminu
rozpoczęcia realizacji programu, podpisano wieloletnią umowę finansową SAPARD
oraz pierwszą roczną umowę finansową SAPARD na 2000 r. Do zakończenia kontroli
nie podpisano następnych rocznych umów finansowych.
Stawianie Polsce przez Komisję Europejską niejednoznacznych wymagań było
również przyczyną opóźnienia uruchomienia programu SAPARD. Z powodu
rozbieżności między zaakceptowanym wcześniej programem operacyjnym a nowymi
zaleceniami Komisji Europejskiej zaistniała konieczność dokonania zmian m.in.
działania 5, dotyczącego projektów agrośrodowiskowych i zalesiania. Ze względu
na zmianę stanowiska KE przygotowano nową wersję zarządzenia prezesa RM
6

7

Funkcję Narodowego Funduszu pełni Departament Obsługi Funduszy Pomocowych Ministerstwa
Finansów.
Również Raport okresowy oceniający rok finansowy 2000 Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego, z listopada 2001 r., wskazuje na opóźnienia Komisji Europejskiej w wydawaniu
przez nią niezbędnych dla programu SAPARD aktów prawnych.

8
w sprawie powołania zespołu – komitetu ds. monitorowania programu SAPARD. Szef
Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa KE dopiero w maju 2001 r. przedstawił stronie
polskiej propozycje nowego podejścia do procedury akredytacji agencji SAPARD
i nowy schemat procesu akredytacyjnego. Prace komitetu monitorującego - który
zgodnie z rozporządzeniem Rady WE nr 1268 z 21 czerwca 1999 r., dotyczącym
pomocy Wspólnoty dla działań przedakcesyjnych, miał wspierać KE w ocenie
programu SAPARD - zostały wstrzymane na ponad 7 miesięcy przez przedstawiciela
KE.
Program operacyjny SAPARD dla Polski łącznie w latach 2000 – 2006
w kosztach całkowitych zakłada udział środków publicznych z UE w wysokości
1201,2 mln euro, tj. 45,2%. Natomiast udział w tych kosztach krajowych środków
publicznych oraz środków prywatnych będzie większy o 256,7 mln euro i wyniesie
łącznie 1457,9 mln euro, tj. 54,8% kosztów całkowitych. W związku z tym, w latach
2000 – 2001 Polska podjęła starania w celu zapewnienia wspófinansowania programu
SAPARD w wysokości 486,3 mln zł. Kwota ta nie była wykorzystana na
wspófinansowanie programu, przy czym decyzjami ministra finansów przeznaczono:
- 10 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na wznowienie
produkcji po klęskach suszy, gradobicia, przymrozków i powodzi;
- 100 mln zł na dofinansowanie realizowanych przez gminy przedsięwzięć
z zakresu infrastruktury technicznej wsi;
- 0,7 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla Krajowego Centrum
Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz zwiększono o 20 mln zł
dotację dla Funduszu Pracy na zorganizowanie robót publicznych w związku
z usuwaniem skutków powodzi.
Z uwagi na to, że podmioty uczestniczące w przygotowaniach do realizacji
programu SAPARD nie prowadziły wydzielonej ewidencji wydatków związanych
z przygotowaniem do jego wdrożenia, nie można dokładnie określić wszystkich
poniesionych kosztów. Ustalono natomiast, że tylko w MRiRW, MF i ARiMR część
wydatków, która była w 2000 r. oraz w trzech kwartałach 2001 r. oddzielnie
rejestrowana, wyniosła 34 375,3 tys. zł. Na utrzymanie oddziałów regionalnych ARiMR
– mimo nieuruchomienia programu SAPARD, do obsługi którego zostały m.in.
powołane – wydano w tym okresie ponad 16 935 tys. zł. ARiMR wydała również
562 tys. zł na wdrożenie systemu informowania beneficjantów programu SAPARD.
Ponadto

poniesione

zostały koszty związane

z

funkcjonowaniem

jednostek
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organizacyjnych organów administracji publicznej prowadzących sprawy programu
SAPARD.
Po zakończeniu kontroli, Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego NIK na bieżąco monitoruje realizację przez administrację rządową
i ARiMR zadań związanych z programem SAPARD. Z odpowiedzi udzielonych przez
kontrolowane jednostki oraz zebranych informacji wynika, że zasadnicze działania
związane z przygotowaniem i wdrożeniem programu SAPARD zostały zakończone
pomyślnie. Umożliwiło to otrzymanie przez Polskę pierwszych pieniędzy i rozpoczęcie
wdrażania programu, a konieczne do osiągnięcia tego celu działania obejmowały
realizację wszystkich wniosków skierowanych przez NIK. Fakt ten został potwierdzony
wydaniem 2 lipca 2002 r. decyzji Komisji Europejskiej o przekazaniu Polsce
zarządzania programem SAPARD8. Na rachunek w NBP 26 lipca 2002 r. została
przekazana kwota 42 034 668 euro, stanowiąca zaliczkę na realizację programu
SAPARD ze środków przewidzianych w rocznej umowie finansowej na 2000 r.
Powołany został, o co wnosiła NIK, organ certyfikujący oraz w pełni
przygotowano audyt wewnętrzny Narodowego Funduszu do programu SAPARD.
Wniosek NIK dotyczący wynegocjowania i podpisania w możliwie najkrótszym
terminie następnej rocznej umowy finansowej, uwzględniającej możliwość przedłużenia
okresu wydatkowania środków przeznaczonych na lata 2000-2001, został również
zrealizowany. Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej podpisał 6 czerwca 2002 r.
roczną umowę finansową na 2001 r. pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich
a rządem Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącą programu SAPARD na kwotę
175 057 271 euro. Umowa ta przewiduje przedłużenie okresu wydatkowania środków
z alokacji na 2000 r. do końca 2003 r.
Uwaga NIK o braku przepisów niezbędnych do realizacji programu SAPARD
została uwzględniona. Wydano bowiem do ustawy z 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akty wykonawcze w sprawie
szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań ARiMR
w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz w
sprawie sprawowania nadzoru nad Agencją w zakresie gospodarowania środkami
pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi środkami publicznymi
przeznaczonymi na współfinansowanie zadań Agencji. Także do ustawy z 26 listopada
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1998 r. o finansach publicznych wydano rozporządzenie określające sposób, warunki
i tryb dysponowania środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi.
Uwzględnione zostały pozostałe wnioski i uwagi NIK, bowiem:
- minister rolnictwa i rozwoju wsi zawarł ze wszystkimi marszałkami
województw porozumienia w sprawie zadań regionalnych komitetów sterujących;
- przygotowywane jest wdrożenie

działania 4 – Różnicowanie działalności

gospodarczej na obszarach wiejskich;
- przystąpiono do opracowania uproszczonych procedur wdrożeniowych, które
zostaną poddane audytowi wewnętrznemu ARiMR, a następnie będą przedmiotem
uzgodnień z Komisją Europejską.
Marszałkowie województw poinformowali, że po wykorzystaniu m.in.
wniosków i uwag NIK, urzędy marszałkowskie są przygotowane organizacyjnie
i merytorycznie do realizacji zadań wynikających z programu SAPARD stosownie do
zakresu swoich kompetencji, a regionalne komitety sterujące dokonały rekomendacji
podziału środków na poszczególne działania.
Już po przekazaniu przez Komisję Europejską zarządzania programem
SAPARD Polsce uchwalona została 25 lipca 2002 r. ustawa o zmianie ustawy
z 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu ARiMR9, która upoważnia ministra właściwego
do spraw rozwoju wsi do wydawania – w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych – rozporządzeń określających podział środków
publicznych w ramach programu SAPARD. Rozporządzeniami z 26 września 2002 r.
minister rolnictwa i rozwoju wsi określił podział środków programu SAPARD w
ramach rocznej umowy finansowej na 2000 r. i na 2001 r.
Ponadto, ustawą z 17 lipca 2002 r. dokonano zmiany ustawy o finansach
publicznych10. W noweli przesądzono, że środki unijne rozlicza się tak jak dotacje
z budżetu państwa.
Do 20 listopada 2002 r. złożonych zostało 2 459 wniosków w ramach programu
SAPARD, z tego:
- 216 wniosków o wsparcie poprawy przetwórstwa i marketingu artykułów
rolnych i rybnych w ramach działania 1 (przy założeniach programu operacyjnego,
9
10

DzU nr 143, poz. 1197.
DzU nr 156, poz. 1300.
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że z pomocy będzie mogło skorzystać w latach 2000-2006 około 600 zakładów
przetwórczych);
- 211 wniosków o wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach
działania 2 (program operacyjny zakładał, że z pomocy będzie mogło skorzystać około
17 tys. gospodarstw rolnych);
- 2032 wnioski o wsparcie rozwoju i poprawy infrastruktury obszarów wiejskich
w ramach działania 3 (kwota zawarta we wnioskach złożonych przez gminy i związki
gmin przewyższyła środki przeznaczone na ten cel w Memorandum 2000 i 2001).
Spośród złożonych wniosków o pomoc finansową zarejestrowano11 2220,
na łączną kwotę 1 279 985,8 tys. zł. Z uwagi na to, że najmniejszą liczbę wniosków
złożyli rolnicy oraz że założenia programu operacyjnego były opracowane ponad trzy
lata temu, a sytuacja finansowa i struktura polskiego rolnictwa zmieniła się, niezbędne
jest uaktualnienie tego programu.
Reasumując, za opóźnienie programu SAPARD trudno winić jedną tylko stronę.
Najważniejsze, że program ten wreszcie „ruszył”. Obecnie największym zagrożeniem
dla jego realizacji jest czas. Zgodnie z ogłoszeniem prezesa ARiMR, zakończenie
inwestycji objętych pomocą udzielaną ze środków ujętych w rocznych umowach
finansowych na 2000 r. i na 2001 r. oraz złożenie wniosków o płatność wraz
z kompletem wymaganych dokumentów musi nastąpić do 10 sierpnia 2003 r. Nie każdy
potencjalny beneficjant programu SAPARD jest w stanie w tak krótkim czasie
zrealizować swoje przedsięwzięcie, i to z własnych środków. Trudne będzie też
zapewnienie w odpowiedniej wysokości środków krajowych – publicznych
i prywatnych, bowiem zgodnie z wieloletnią umową finansową w żadnym wypadku
udział Wspólnoty nie może być wniesiony wcześniej niż udziały organów administracji
publicznej w Polsce. Należy jednak dołożyć wszelkich starań, aby wykorzystać pełną
kwotę przeznaczoną z Unii Europejskiej na program SAPARD.

lek. wet. Marian Skrobot
Departament Środowiska, Rolnictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego w NIK
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Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Danuta Gajdus
Zygmunt Gołębiowski

„ZABYTKOWE” URZĘDY, CZYLI RZECZ O FUNKCJONOWANIU
SYSTEMU OCHRONY ZABYTKÓW W POLSCE
Wobec największych w naszych dziejach strat w zasobach dóbr kultury, poniesionych
w czasie II wojny światowej, ochrona zabytków ma duże znaczenie dla zachowania
dziedzictwa kulturowego i narodowej tożsamości. Szczególnie w okresie przyjmowania
Polski do Unii Europejskiej, konstytucyjny obowiązek ochrony zabytków1 powinien być
uznany przez parlament i rząd Rzeczypospolitej Polskiej za jeden z priorytetów polityki
państwa. Jednak w ostatnich latach, z powodu trudnych warunków ekonomicznych, na czoło
wysuwają się istotne problemy gospodarcze i społeczne, zaś ochrona dóbr kultury stała się dla
publicznej administracji zadaniem mniej ważnym. Potwierdzają to wyniki kontroli
funkcjonowania służby ochrony zabytków w warunkach reformy administracji publicznej2,
prowadzonej przez NIK od maja do września 2002 r.
Stwierdzono liczne nieprawidłowości, dotyczące wykonywania obowiązków przez
wojewódzkie oddziały Służby Ochrony Zabytków (SOZ) i jednostki samorządowe
sprawujące ochronę dóbr kultury, w wyniku czego sformułowano wiele ocen krytycznych.
Oceny takie dotyczyły również wykonywania obowiązków przez Generalnego Konserwatora
Zabytków (GKZ) oraz sprawowania przez ministra kultury naczelnego nadzoru nad ochroną
zabytków.
Jednak formułując krytyczne oceny, NIK wskazała jednocześnie, że organy ochrony
zabytków prowadziły działalność w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, przy
niedostosowaniu regulacji prawnych do współczesnych realiów oraz w warunkach
niekompletnych i niestabilnych rozwiązań organizacyjnych. Zatem niewystarczająca –
w ocenie NIK - skuteczność ich działań była często wynikiem uwarunkowań i okoliczności
o charakterze systemowym. Wprowadzona w 1999 r. reforma administracyjna kraju również
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Obowiązek taki wywieść należy z treści art. 5 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 87, poz. 483,
sprost. Dz U z 2001 r., nr 28, poz. 319).

2

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania służby ochrony zabytków w warunkach reformy administracji
publicznej, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, NIK, marzec 2003 r.
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nie przyczyniła się do wyeliminowania wielu wad funkcjonowania systemu ochrony
zabytków, które stwierdzano w czasie kontroli prowadzonych przez Izbę przed tą reformą3.
Stabilizacji służb konserwatorskich nie sprzyjały zmiany rozwiązań organizacyjnych.
W 1996 r. wyłączono wojewódzkich konserwatorów zabytków oraz kierowane przez nich
wojewódzkie oddziały Państwowej Służby Ochrony Zabytków ze struktur administracji
specjalnej, podległej ministrowi kultury i sztuki, i włączono je w skład rządowej administracji
zespolonej w województwie. Jednak środki budżetowe na zadania merytoryczne realizowane
dotychczas przez te służby nie zostały wówczas przekazane do budżetu wojewodów, lecz
pozostały w dyspozycji Generalnego Konserwatora Zabytków. Dopiero od 1999 r. część
środków z budżetu GKZ przeniesiono do budżetów wojewodów.
Od czasu wprowadzenia w 1999 r. reformy administracyjnej kraju, gdy Generalny
Konserwator Zabytków stał się centralnym organem administracji rządowej, nie zostały
jednak dostatecznie precyzyjnie określone jego kompetencje w zakresie kierowania służbami
konserwatorskimi. Służbę Ochrony Zabytków tworzyło 16 wojewódzkich oddziałów
kierowanych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków, które wchodziły w skład
zespolonej administracji wojewódzkiej. Generalny Konserwator Zabytków nie miał także
uprawnień w zakresie programowania i nadzorowania działalności instytucji kultury
funkcjonujących w dziedzinie ochrony zabytków (ośrodków: Dokumentacji Zabytków,
Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Ratowniczych Badań Archeologicznych, Ochrony
Zbiorów

Publicznych),

a

kompetencje

w

tym

zakresie

przypisano

jednostkom

organizacyjnym w Ministerstwie Kultury.
Brak jasnego podziału kompetencji w kierowaniu Służbą Ochrony Zabytków,
niesprecyzowany zakres nadzoru merytorycznego nad jej funkcjonowaniem, brak wpływu na
działalność instytucji kultury dotyczącą ochrony zabytków, a także dublowanie struktur
organizacyjnych i kompetencji administracji rządowej w tej dziedzinie - nie stwarzały
właściwych warunków do prowadzenia racjonalnej i efektywnej polityki konserwatorskiej.
Nowe rozwiązania prawne w dziedzinie ochrony zabytków tworzone były opieszale,
bowiem do ustawy o ochronie dóbr kultury4 dotychczas nie wydano wszystkich aktów
wykonawczych, a prac nad nową ustawą nie zakończono. Należy tu podkreślić,
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Informacja o wynikach kontroli realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony dóbr kultury przez
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że obowiązująca obecnie ustawa o ochronie dóbr kultury została uchwalona ponad 41 lat temu
i jest już dziś anachroniczna, mimo wielokrotnych nowelizacji oraz ukazania się w 1999 r.
jednolitego tekstu. Brak nowych kompleksowych rozwiązań prawnych nie przeszkodził
jednak w 2002 r. w przeprowadzeniu kolejnej organizacyjnej reformy organów ochrony dóbr
kultury. Od 1 kwietnia 2002 r. zadania i kompetencje należące dotychczas do Generalnego
Konserwatora Zabytków przeszły do zakresu działania ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego. Służbą Ochrony Zabytków kieruje obecnie minister
kultury przy pomocy generalnego konserwatora zabytków, który jest podsekretarzem stanu
w urzędzie tego ministra. Jednak okres objęty kontrolą nie dotyczył już tego etapu
reorganizacji.
Negatywne skutki dla funkcjonowania systemu ochrony dóbr kultury powodował brak
konsekwencji przy realizowaniu zmian ustrojowych związanych z decentralizacją zadań
państwa. Regulacje prawne dotyczące kompetencji jednostek samorządu terytorialnego
wszystkich szczebli zbyt ogólnie określały zadania w dziedzinie ochrony dóbr kultury.
Przekazywaniu zadań na szczeble wojewódzkie i samorządowe nie towarzyszyło
jednoczesne zapewnienie środków finansowych na ich realizację. W budżecie centralnym, jak
również w budżetach samorządowych przeznaczano na ochronę i konserwację zabytków
środki bardzo małe w stosunku do potrzeb. Prowadziło to do znacznego ograniczenia prac
konserwatorskich, a w konsekwencji do niszczenia wielu zabytkowych obiektów. Wynikała
stąd również słaba kondycja samych służb konserwatorskich, ponieważ ich pracownikom
oferowano bardzo niskie wynagrodzenia w stosunku do stawianych im wysokich wymagań
merytorycznych.
„Oszczędna” ochrona zabytków
Wprawdzie w 2001 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, nakłady na utrzymanie
wojewódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków wzrosły realnie o około 4%,
ale jednocześnie wydatki budżetu państwa na konserwację zabytków liczone łącznie w części
ministra kultury i 13 objętych kontrolą wojewódzkich oddziałów SOZ, zmniejszyły się
z 61,2 mln zł w 2000 r. do 55,6 mln zł w 2001 r., tj. nominalnie o około 9%, a realnie o około
14%. W 2002 r. zaplanowano w budżecie ministra i budżetach wojewodów jeszcze mniejsze
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wydatki na konserwację zabytków – na poziomie 35,5 mln zł, co oznaczało nominalny ich
spadek o około 36%.5
Środki wydatkowane z budżetu Generalnego Konserwatora Zabytków na konserwację
zabytków zmniejszyły się z 37,4 mln zł w 2000 r. do 35,9 mln zł w 2001 r., tj. nominalnie
o 4%. Realny spadek tych wydatków, uwzględniający wskaźnik wzrostu cen, wyniósł
około 10%. Na 2002 r. zaplanowano dalsze ograniczenie wydatków na konserwację zabytków
w budżecie GKZ - do kwoty 21,1 mln zł, tj. nominalnie o 41,2% mniej niż w 2001 r.
O tym, że środki te nie odpowiadały potrzebom zgłaszanym z poszczególnych
województw, świadczyły liczne przykłady. Lubuski konserwator zabytków w 2000 r.
wytypował do dofinansowania ze środków Generalnego Konserwatora Zabytków 32 obiekty
i wystąpił o kwotę około 617,9 tys. zł. Generalny Konserwator Zabytków przyznał dotacje
w łącznej kwocie 88,5 tys. zł, tj. 14,3% kwoty wnioskowanej, obejmując dofinansowaniem
tylko 6 obiektów. W 2001 r. wojewódzki konserwator wytypował do dofinansowania
10 obiektów, występując o dotacje w łącznej kwocie 968,9 tys. zł, natomiast kwota przyznana
przez GKZ wyniosła 463,6 tys. zł, tj. 47,8% i dotyczyła 7 obiektów. Należy podkreślić,
że sumy wynikające z wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników zabytków były
znacznie wyższe niż te, które akceptowali konserwatorzy wojewódzcy typując obiekty do
dofinansowania ze środków budżetu centralnego. Łączna kwota, o którą ubiegali się
wnioskodawcy w województwie lubuskim w latach 2000-2002 wyniosła bowiem 6017 tys. zł.
W województwie małopolskim tylko połowa wniosków użytkowników zabytkowych
obiektów ubiegających się o dofinansowanie prac konserwatorskich ze środków budżetowych
została w badanym okresie załatwiona pozytywnie, a przyznane kwoty stanowiły zaledwie
1/5 środków oczekiwanych.
Z kolei w dolnośląskim oddziale SOZ skala potrzeb finansowych dotyczących prac
konserwacyjnych i zabezpieczających w obiektach zabytkowych nie była w ogóle
udokumentowana. W sprawozdaniach z działalności oddziału nie odnotowano nawet liczby
zabytków. Nie opracowano także analizy stanu zachowania zabytków na terenie
województwa. Nie było zatem rozeznania, w jakim stopniu nakłady ponoszone ze środków
budżetowych na ochronę i konserwację zabytków odpowiadają rzeczywistym potrzebom.
Podobna sytuacja miała miejsce w oddziale kujawsko-pomorskim, w którym jednak
w wyniku lustracji i wizji lokalnych wpisano do rejestru zabytków kilkadziesiąt obiektów,
5

Środki na ochronę zabytków planowano także w innych częściach budżetowych, z czego najwyższe kwoty
w części Kancelarii Prezydenta na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (w 2001 r.
30,7 mln zł).
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uzupełniono dokumentację, zweryfikowano strefy ochrony konserwatorskiej i sformułowano
program prac remontowo-konserwatorskich.
W sytuacji znacznego ograniczenia, w stosunku do potrzeb, środków finansowych
przeznaczonych na ochronę i konserwację zabytków wystąpiły liczne nieprawidłowości przy
realizacji wydatków na ten cel, ponoszonych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.
Na przykład część prac remontowo-konserwatorskich siedziby oddziału SOZ
w Białymstoku, remontów zastępczych oraz zlecanie opracowań dokumentacyjnych
odbywało się w okolicznościach wskazujących na podejrzenie istnienia powiązań
o charakterze

korupcyjnym

pomiędzy

zlecającym

zadania

byłym

wojewódzkim

konserwatorem zabytków, wykonawcą tych zadań oraz osobami przygotowującymi
dokumentację przetargową. Naruszano przy tym przepisy ustawy z 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych, dotyczące stosowania procedur przetargowych i kierowano
w ten sposób środki z budżetu wojewódzkiego konserwatora do określonego z góry
prywatnego podmiotu wykonującego zlecenia. Podmiotem, z którym konserwator
wojewódzki w ten sposób współpracował, była firma B.T., prowadzona przez osobę
zajmującą jednocześnie stanowisko dyrektora terenowego oddziału Ośrodka Dokumentacji
Zabytków - Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego
w Białymstoku, tj. instytucji nadzorowanej przez ministra kultury. Dodać należy, że firma ta
od maja 1995 r. do kwietnia 2001 r. wynajmowała pomieszczenia w siedzibie oddziału.
Zlecenia realizowane w latach 2000-2001 przez wymienioną firmę, na łączną kwotę
297,9 tys. zł, dotyczyły: remontów prowadzonych w 2001 r. w siedzibie oddziału (w tym
także pomieszczeń Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego
w Białymstoku), 3 z 6 remontów zastępczych prowadzonych w latach 2000-2001, remontu
siedziby delegatury oddziału SOZ w Łomży w 2001 r., wykonywania dokumentacji
związanej z konserwacją zabytków (karty ewidencyjne, kosztorysy, inwentaryzacje) oraz prac
porządkowych w siedzibie oddziału.
Wyłanianie wykonawcy prac remontowych polegało na tym, że obok ofert firmy B.T.
zgłaszała się jedynie spółka cywilna wynajmująca również pomieszczenia w siedzibie
oddziału. Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia były wywieszane jedynie w siedzibie oddziału
i jego delegaturach. Kosztorysy inwestorskie na zlecenie wojewódzkiego konserwatora
sporządzała firma wykonująca jednocześnie zadania inspektora nadzoru - podmiot prywatny
także wynajmujący pomieszczenia w siedzibie oddziału. Ustalone w trakcie kontroli fakty
wskazywały, że kosztorysy ofert pochodziły z tego samego źródła co kosztorys inwestorski.
Zachodziło zatem nie tylko podejrzenie uzgadniania ofert przez dwóch - ciągle tych samych -
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oferentów (firmę B.T. i spółkę cywilną A), lecz także pozorowania całej procedury m.in.
przez odpowiednie do założonego celu przygotowywanie dokumentów przetargowych przez
inspektora nadzoru, pracującego na zlecenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Wojewódzki oddział SOZ z siedzibą w Toruniu przeznaczył od 1999 r. na zadania
objęte programem „1000 lat Zjazdu Gnieźnieńskiego” łącznie około 8,6 mln zł. Z tej kwoty
wydano 4,1 mln zł na adaptację klasztoru w Mogilnie na Centrum Spotkań Europejskich oraz
4,3 mln zł na prace konserwatorskie w zespole romańskim w Strzelnie. Część robót
wykonanych w ramach tych zadań nie dotyczyła konserwacji zabytków, np. ze środków
budżetowych przeznaczonych na konserwację zabytków wykonano adaptację zachodniego
skrzydła klasztoru w Mogilnie, wydając kwotę co najmniej 345 tys. zł na: instalacje wodnokanalizacyjne (wraz z wyposażeniem łazienek), instalacje elektryczne (wraz z lampami),
budowę szybu windy, przyłącza energetyczne, gazu, wody i c.o., kamienne płyty podłogowe.
Ponadto w ramach prac konserwatorsko-budowlanych przy adaptacji klasztoru przewidziano
także takie roboty, jak: instalacja nagłośnieniowa (około 76 tys. zł), roboty budowlane –
budynek gospodarczy (z przepompownią ścieków, 2 garażami, łazienką) – 109 tys. zł, instalacja
wodno-kanalizacyjna - budynek gospodarczy 12,7 tys. zł (łącznie co

najmniej

198 tys. zł).
Oględziny przeprowadzone przez kontrolera NIK w zabytkowych obiektach
w Mogilnie i Strzelnie, objętych pracami remontowo-konserwatorskimi finansowanymi ze
środków budżetowych, potwierdziły przeprowadzenie wymienionych prac, ale również
wystąpienie wielu usterek technicznych w ich wykonaniu. Na przykład: w kościele p.w.
św. Trójcy w Strzelnie stwierdzono liczne przebarwienia na ścianach i sklepieniu nawy
głównej i naw bocznych, w kaplicach bocznych kościoła – zawilgocone ściany z odpadającą
farbą, a w zakrystii – z odpadającym tynkiem, co świadczyło o niewłaściwym
przeprowadzeniu prac konserwatorskich (brak skutecznej izolacji przeciwwilgociowej).
Nierzetelnie rozliczono zadania objęte umowami zawartymi pomiędzy kujawsko-pomorskim
konserwatorem wojewódzkim a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu na wykonanie
„Badań archeologiczno-architektonicznych ponorbertańskiego kościoła św. Trójcy w Strzelnie
wraz z dokumentacją projektową konserwacji i aranżacją pomieszczeń dla celów
ekspozycyjnych” na kwotę 178 tys. zł oraz na wykonanie „Badań archeologicznoarchitektonicznych zespołów klasztornych w Strzelnie i Mogilnie wraz z dokumentacją
projektową konserwacji i zabezpieczenia kościoła w Strzelnie oraz badania z planem rewaloryzacji
wzgórza klasztornego w Strzelnie” na kwotę około 184 tys. zł. Nie przedstawiono bowiem
szczegółowego kosztorysu robót (zarówno wstępnego, jak i końcowego), załączając jedynie
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tzw. kalkulacje wynikowe, bez daty sporządzenia, zawierające ogólne pozycje kosztów,
np. wynagrodzenia bezosobowe, materiał i przedmioty nietrwałe, koszty ogólnouczelniane,
usługi obce.
W 4 oddziałach wojewódzkich SOZ stwierdzono nieprawidłowości dotyczące zlecania
zadań jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Białystok, Łódź, Poznań
i Zielona Góra). Umowy zawierane z tymi podmiotami nie określały wszystkich wymagań
wymienionych w art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ponadto w Białymstoku
i Zielonej Górze za pośrednictwem takich podmiotów zlecano wykonywanie dokumentacji
konserwatorskiej pracownikom oddziałów SOZ.
Istotne znaczenie dla ratowania zaniedbanych i dewastowanych obiektów zabytkowych
miało

podejmowanie

przez

wojewódzkich

konserwatorów

decyzji

nakazujących

przeprowadzenie konserwacji, wstrzymanie robót podejmowanych bez zezwolenia oraz
przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu. Działania tego typu nie były często
podejmowane, o czym świadczy mała liczba decyzji w tych sprawach, podjętych
w ponaddwuletnim okresie objętym badaniami kontrolnymi (od 3 decyzji w województwach
pomorskim i kujawsko–pomorskim do 76 – w wielkopolskim). Ponad połowa takich decyzji
nie była zrealizowana, co wskazywało na ograniczoną skuteczność służb konserwatorskich
oraz niewywiązywanie się przez nie z obowiązku kontroli realizacji własnych decyzji.
Jednocześnie, wobec niewystarczających środków finansowych, bardzo rzadko podejmowano
wykonywanie robót ze środków państwowych. Przypadki takie stwierdzono tylko
w województwie podlaskim i podkarpackim. Konserwatorzy nie dochodzili jednak kosztów
wyłożonych na roboty i nie starali się o uznanie tych kosztów przez ministra kultury
za dotacje bezzwrotne.
Samorządy też nie pomogą
Wydatki z budżetów jednostek samorządowych, wykazane w sprawozdaniach
budżetowych w rozdziałach dotyczących ochrony i konserwacji zabytków, kształtowały się
w okresie objętym kontrolą na prawie niezmienionym poziomie. Wyniosły łącznie w 2000 r.
około 77,5 mln zł, a w 2001 r. około 78,1 mln zł. Znaczna liczba jednostek samorządowych
nie wykazywała w sprawozdaniach żadnych wydatków na ochronę i konserwację zabytków.
W 2001 r. wydatki w tej dziedzinie wykazało tylko 391 gmin (15,7% istniejących w Polsce),
40 powiatów (13%), 50 miast na prawach powiatu (76,9%) i 13 województw samorządowych
(81,3%). Jednak ustalono w trakcie kontroli, że jednostki samorządowe ponosiły wydatki
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związane z ochroną i konserwacją zabytków, klasyfikując je w innych podziałach
budżetowych, dotyczących najczęściej użytkowników lub funkcji użytkowej zabytkowych
obiektów (np. w wydatkach dotyczących remontu szkoły lub siedziby urzędu) albo finansując
działalność podległych jednostek organizacyjnych. Tak klasyfikowane wydatki na cele
związane z ochroną zabytków można było wyodrębnić w budżetach poszczególnych
jednostek samorządowych objętych kontrolą, jednak w skali całego kraju są one trudne
do oszacowania.
Wydatki na cele związane z ochroną zabytków w 10 spośród 13 skontrolowanych
urzędów marszałkowskich stanowiły mniej niż 1% ich budżetów. Starostwa powiatowe
natomiast nie planowały w swoich budżetach środków finansowych w klasyfikacji dotyczącej
ochrony i konserwacji zabytków, ale 10 spośród 13 objętych kontrolą powiatów wydawało
na cele z tym związane niewielkie środki. Nakłady finansowe ponoszone przez skontrolowane
urzędy miast na prawach powiatu na cele związane z ochroną zabytków były zróżnicowane,
jednak najczęściej stanowiły ułamkowe części procenta budżetów tych jednostek. Tylko
w nielicznych wydatki na ochronę zabytków przekroczyły 1% wydatków ogółem. Podobna
sytuacja miała miejsce w gminach miejskich, przy czym w dwóch objętych kontrolą
jednostkach nie wydano żadnych pieniędzy na ten cel. W budżetach 7 spośród 12 skontrolowanych
gmin wiejskich nie planowano wydatków na ochronę i konserwację zabytków, jednak tylko
dwie z nich nie ponosiły faktycznie takich wydatków. Pozostałe gminy wykonywały
w bardzo niewielkim zakresie prace remontowe w obiektach zabytkowych. Wielkość tych
nakładów oscylowała najczęściej w granicach dziesiątych części procenta w odniesieniu do
całego budżetu gminy. Szczupłość funduszy przeznaczanych na remonty i konserwacje
obiektów zabytkowych wynikała z niedostatku własnych środków w budżetach gmin
i ustalania innych priorytetowych zadań.
Jednostki samorządowe, wobec braku własnych środków podejmowały próby ich
pozyskania z innych źródeł. Cztery samorządy województw zawarły porozumienia dotyczące
zadań związanych z ochroną zabytków z innymi jednostkami samorządowymi, natomiast
w 7 województwach otrzymywały dotacje na ochronę zabytków w ramach kontraktów
wojewódzkich lub porozumień zawieranych z ministrem kultury. W Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego starano się o pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej na projekty związane z ochroną zabytków i turystyką. Urząd udzielił pomocy
m.in. Muzeum Podlaskiemu w opracowywaniu metryczek projektów dotyczących ubiegania
się o środki z tych funduszy na rewaloryzację XVIII-wiecznego zespołu pałacowo-ogrodowego w
Choroszczy (całkowity koszt 7 mln euro, w tym 5,25 mln euro z funduszy strukturalnych).
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Dotacje z budżetu państwa oraz z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na działania związane z ochroną zabytków otrzymały 4 spośród 13
objętych kontrolą starostw powiatowych. Na realizację tych celów środki finansowe
z funduszy i fundacji lub z budżetu państwa otrzymało także 6 spośród 13 skontrolowanych
urzędów miast na prawach powiatu. Również niektóre gminy były wspomagane w tym
zakresie i otrzymały dotacje m.in. z budżetów wojewodów, Generalnego Konserwatora
Zabytków oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Oprócz trudności finansowych, negatywny wpływ na wykonywanie zadań związanych
z ochroną zabytków przez jednostki samorządowe - szczególnie szczebla powiatowego
i gminnego - miało słabe przygotowanie kadr urzędniczych. Odpowiednie kwalifikacje mieli
pracownicy tylko w 4 starostwach powiatowych. Miejscy konserwatorzy zabytków działali
w 2 spośród 15 skontrolowanych urzędów gmin miejskich, a w pozostałych urzędach zadania
dotyczące ochrony zabytków były przypisane w regulaminach organizacyjnych różnym
wydziałom i stanowiskom pracy, z wyjątkiem 5 urzędów, w których zadań tych nie
powierzono ani wydziałom, ani konkretnym osobom. W 4 urzędach miejskich pracownicy
zajmujący się sprawami związanymi z ochroną zabytków nie mieli odpowiedniego
przygotowania i doświadczenia. Także kontrolowane urzędy gmin wiejskich nie zatrudniały
specjalistów.

Obowiązki

w

tym

zakresie

powierzano

pracownikom

ze

średnim

wykształceniem budowlanym, ekonomicznym lub geodezyjnym.
Stwierdzono, że w zakresie ochrony zabytków istniały liczne potrzeby, których
sfinansowanie przekraczało możliwości budżetów samorządowych, a wiele obiektów było
zagrożonych zniszczeniem. W żadnym ze skontrolowanych urzędów miejskich nie
stwierdzono nakazania właścicielowi lub użytkownikowi wykonania robót konserwatorskich.
Nie wykonywano także zastępczych robót konserwatorskich ze środków publicznych.
Na przykład na terenie powiatu łomżyńskiego zaniedbane były dwory, w tym
najstarszy z nich – w Tarnowie – od wielu lat popadający w ruinę. Ochrony i rewaloryzacji
wymagał też zabytkowy zespół fortów w Piątnicy, o ponadregionalnym znaczeniu. W czasie
oględzin zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Zagórzu (powiat kłobucki), bedącego
obecnie prywatną własnością, stwierdzono postępujące niszczenie obiektu, który wymagał
kapitalnego remontu. Powybijane szyby, brakujące elementy ram i skrzydeł okiennych,
odpadające z zawilgoconych ścian tynki, nacieki oraz wykwity pleśni w górnych partiach
budynku, mogły świadczyć o niebezpieczeństwie zawalenia się budynku. Uległ zniszczeniu
niepielęgnowany od wielu lat drzewostan parku.
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W wyniku kontroli w 2 urzędach miejskich stwierdzono wypadki niszczenia
zabytków, przy jednoczesnym braku skutecznych działań zapobiegawczych ze strony władz
samorządowych. Przeprowadzona przez służby Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w marcu 2001 r. inspekcja konserwatorska zabytkowej bożnicy w Ciechanowcu
wykazała jej niszczenie. Dopiero na wniosek tych służb wykonano prace zabezpieczające
obiekt przed dewastacją i niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. Także Urząd
Miasta Rabka-Zdrój w ograniczonym zakresie podejmował działania dotyczące ochrony willi
„Gwiazda”, dla której w 1995 r. sporządzono opinię konserwatorską określającą warunki
adaptacji i remontu, a następnie podjęto czynności zmierzające do jej wykreślenia z rejestru
i rozbiórki – wbrew opinii Ośrodka Dokumentacji Zabytków. Wprawdzie Zarząd Miasta
występował o zabezpieczenie obiektu do jego właściciela – Teatru Lalek „Rabcio”, jednak ze
względu na brak środków finansowych nie wykonano odpowiednich robót. Gmina także nie
miała środków na ten cel, ponieważ priorytetem było finansowanie zadań dotyczących
gazyfikacji i oczyszczalni ścieków.
Ustalono, że w 2 gminach wiejskich pojedyncze obiekty zabytkowe doprowadzono do
stanu całkowitej dewastacji i stały się one zagrożeniem dla przebywających w pobliżu osób.
W marcu 1999 r. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedała osobie prywatnej
nieruchomość zabudowaną na terenie Gminy Krotoszyce (woj. dolnośląskie), w tym m. in.
zespół dworski wpisany do rejestru zabytków, a w maju 2000 r. część zabytkowego parku
(również wpisanego do rejestru zabytków). Nabywca zobowiązał się do przestrzegania
przepisów o ochronie dóbr kultury w stosunku do tej części nieruchomości, która była
wpisana do rejestru zabytków oraz do przeprowadzenia remontu obiektów zabytkowych
w ciągu 5 lat. Zabytkowy obiekt został jednak porzucony przez właściciela. Wnętrza dworu
uległy dewastacji, a konstrukcja więźby dachowej została porażona przez owady. W związku
z tym, iż właściciel nieruchomości (mający podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie)
przebywał na terenie Niemiec i tam prowadził działalność gospodarczą, nie wydano decyzji
administracyjnej w sprawie wykonania przez niego stosownych robót. Nieskuteczna okazała
się także prośba, skierowana przez wójta do konsula generalnego Niemiec, o interwencję
w przedmiotowej sprawie.
W wyniku oględzin zamku w Tworkowie (gmina Krzyżanowice) stwierdzono, że stan
ruiny zagrażał życiu lub zdrowiu. Mimo interwencji władz gminy u właściciela i dokonania
przez niego doraźnych napraw ogrodzenia, nadal istniała możliwość wolnego dostępu, w tym
dzieci, na niebezpieczny teren. W tej samej

gminie w zabytkowym kompleksie

pałacowo-parkowym w Chałupkach, zaniechano konserwacji drzew, które podczas silnego
wiatru mogą przez powalenie stanowić niebezpieczeństwo.
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Czy wiemy co chronić ?
Według danych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie
(w czasie kontroli – Ośrodek Dokumentacji Zabytków) z grudnia 2002 r., do rejestru
zabytków A - obejmującego zabytki nieruchome (architektura i budownictwo) - wpisano
łącznie 59 509 obiektów – najwięcej w województwach: dolnośląskim (7372), wielkopolskim
(6153) i mazowieckim (5765). Spośród zabytków nieruchomych grupę liczącą 11 014
stanowiły kościoły, klasztory i kaplice, a ponadto do rejestru wpisano: 6616 parków, 3458
cmentarzy, 2749 dworów, 1966 pałaców, 949 zespołów urbanistycznych miast i wsi, 406
zamków i 32 351 innych zabytkowych obiektów. Do rejestru B - zabytków ruchomych,
wpisano łącznie 17 365 obiektów – najwięcej w województwach: podkarpackim (42 003),
dolnośląskim (21 196), małopolskim (18 283) i mazowieckim (18 060). Najliczniejsza grupa
to obiekty stanowiące wyposażenie świątyń (115 350), następnie kolekcje (45 377) i zabytki
techniki (2541). Rejestr C – stanowisk archeologicznych obejmował łącznie 7392 obiekty –
najwięcej w województwach: dolnośląskim (1468) i opolskim (1094). Do obiektów tego typu
zaliczono m.in.: 3386 osad, 1727 grodzisk, gródków, dworów i fortyfikacji obronnych, 1328
kurhanów, cmentarzy kurhanowych i cmentarzy płaskich, 86 kopalń i hut, 74 jaskinie i 67
obiektów architektonicznych.
We wszystkich kontrolowanych wojewódzkich oddziałach Służby Ochrony Zabytków
stwierdzono nieprawidłowości dotyczące prowadzenia rejestrów i zbiorów dokumentów
zabytków. W 8 spośród 13 skontrolowanych wojewódzkich oddziałów SOZ księgi rejestru
zabytków nie były prowadzone odpowiednio do wymagań formalnych, określonych
w rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 6 września 2000 r. w sprawie
prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji dóbr kultury. Pozostałe oddziały
wprawdzie dostosowały swoje księgi rejestrowe do określonych wzorów, jednak zapisy
w nich były niekompletne. Szczególnie wiele braków i niedociągnięć dotyczyło wpisów
sprzed 1999 r., ponieważ rozporządzenie nie precyzowało, czy w nowych rejestrach należało
umieszczać obiekty wpisane do ksiąg prowadzonych poprzednio. Wytyczne Ośrodka
Dokumentacji Zabytków w tej sprawie nie miały charakteru normatywnego, co spowodowało
bardzo zróżnicowane podejście do problemu w poszczególnych oddziałach SOZ. Brakowalo
także skutecznej koordynacji ze strony Generalnego Konserwatora Zabytków.
Zapisy w księgach rejestrowych były niekompletne, zarówno co do liczby wydanych
decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków, jak również liczby zabytków, które w ocenie służb
konserwatorskich powinny być objęte tą szczególną formą ochrony prawnej. Wynikało to w
znacznym stopniu z ograniczonych możliwości finansowych wojewódzkich oddziałów SOZ,

12
które przed wpisaniem zabytków do rejestru musiały pokrywać koszty wypisów i wyrysów z
rejestru gruntów oraz wykonania kart ewidencyjnych. Ponadto księgi wymagały weryfikacji,
uporządkowania i scalenia dokumentów prowadzonych według dawnego podziału
administracyjnego. W niektórych oddziałach SOZ (we Wrocławiu, Olsztynie, Gdańsku,
Białymstoku, Zielonej Górze i Poznaniu) podjęto w tym celu sprawdzanie stanu zachowania i
wartości zabytkowej obiektów znajdujących się na ich terenie oraz uaktualnianie danych
dotyczących właścicieli zabytków.
Kontrola wykazała także liczne zaległości w ewidencjonowaniu zabytków
i opracowywaniu ich dokumentacji. Znaczna liczba zabytków wpisanych do rejestru nie miała
kart ewidencyjnych, a część kart była wykonana nieprawidłowo. Brakowało także
dokumentacji wielu zabytków lub zbiory te nie były kompletne. Według stanu na 31 grudnia
2001 r., w centralnej ewidencji dóbr kultury prowadzonej przez Ośrodek Dokumentacji
Zabytków brakowało około 18,7 tys. kart ewidencyjnych obiektów

architektury

i budownictwa wpisanych do rejestru zabytków, ponieważ nie zostały one przesłane przez
wojewódzkich konserwatorów zabytków.
Minister Kultury i Generalny Konserwator Zabytków w służbie ochrony dóbr kultury?
Przedstawiona wyżej sytuacja, wskazująca na nieprawidłowe funkcjonowanie
systemu, który tworzyły oddziały wojewódzkie SOZ i organy samorządowe odpowiedzialne
ustawowo za ochronę dóbr kultury, wynikała w znacznej mierze z braku skutecznego nadzoru
i kierowania ze strony organów centralnych, na których spoczywała w tym zakresie
szczególna odpowiedzialność.
Kierowanie Służbą Ochrony Zabytków przez Generalnego Konserwatora Zabytków
ograniczało się do zapoznawania się ze sprawozdaniami z działalności administracyjnej
oddziałów i wydatkami z budżetu wojewody na ochronę i konserwację zabytków. Generalny
Konserwator Zabytków współdziałał z wojewódzkimi konserwatorami zabytków przy
realizowaniu swoich dotacji dla użytkowników zabytków, a ponadto udzielał oddziałom SOZ
pomocy instruktażowej. Pomoc ta okazała się jednak mało skuteczna, o czym świadczą liczne
stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dotyczące prowadzenia rejestrów i zbiorów
dokumentów zabytków w wojewódzkich oddziałach SOZ.
Generalny Konserwator Zabytków nie określił czytelnych kryteriów i zasad
przyznawania dotacji dla użytkowników zabytków nieruchomych, które dotyczyły zwłaszcza
dofinansowania w kwotach przekraczających procentowe wskaźniki, wynikające z aktów
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normatywnych. Brak takich kryteriów i zasad stwarzał możliwość wyboru zadań
do dofinansowania w sposób uznaniowy, na co NIK zwracała już uwagę po kontroli
wykorzystania środków budżetowych przekazanych przez ministra kultury i sztuki na
realizację krajowych programów ochrony i konserwacji zabytków w latach 1995-1997.
Nie były w pełni realizowane cztery krajowe programy konserwacji zabytków, które
Generalny Konserwator Zabytków ustalił w sierpniu 2001 r. (w zakresie konserwacji:
zabytków romańskich, drewnianych kościołów zabytkowych, zabytków szczególnie cennych
dla kultury narodowej, wystroju elewacji zabytków architektury). Realizacji tych programów
nie sprzyjały malejące nakłady na ochronę i konserwację zabytków oraz informacje o
przewidywanej likwidacji Urzędu GKZ. Zaniechano kwalifikowania zabytków do objęcia
tymi programami, a ponadto nie dopełniono obowiązku sporządzenia rocznych sprawozdań.
Minister kultury nie realizował w pełni ustawowych zadań w zakresie sprawowania
naczelnego nadzoru nad ochroną zabytków, w tym nadzoru nad funkcjonowaniem
Generalnego Konserwatora Zabytków. Nie dokonywał merytorycznej analizy i oceny
funkcjonowania instytucji ochrony zabytków, nie przygotowywał propozycji rocznej dotacji
budżetowej na ich działalność oraz żadnemu z pracowników ministerstwa nie przypisał w
zakresie czynności obowiązku sprawowania nadzoru nad instytucjami ochrony zabytków i
dziedzictwa narodowego. W Ministerstwie Kultury nie realizowano również zadań
związanych z tworzeniem ogólnopolskiego informatycznego systemu dokumentowania
ruchomych i nieruchomych dóbr kultury; ministerstwo nie dysponowało odpowiednią do tego
celu kadrą, bazą techniczną i środkami finansowymi.
Najwyższa Izba Kontroli proponuje ...
Najwyższa Izba Kontroli przekazała do Sejmu RP informację o wynikach omawianej
kontroli na etapie trwających jeszcze prac legislacyjnych nad ustawą o zabytkach w Komisji
Kultury i Środków Przekazu. Sformułowała - wynikające z ustaleń - wnioski de lege ferenda,
a także inne sugestie mające na celu uporządkowanie obszaru administracji publicznej
objętego kontrolą.
W nowych przepisach należałoby między innymi ustalić kompetencje Generalnego
Konserwatora Zabytków dotyczące kierowania i nadzoru nad Służbą Ochrony Zabytków,
szczegółowo określić zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
ochrony zabytków, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych i finansowych tych
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jednostek, a także sposób rejestrowania i dokumentowania zabytków przez wszystkie organy
do tego zobowiązane.
Minister kultury powinien realizować swoje ustawowe obowiązki i uprawnienia do
sprawowania naczelnego nadzoru nad ochroną dóbr kultury oraz do kierowania Służbą
Ochrony Zabytków, inicjując i podejmując działania dotyczące nowych rozwiązań prawnych,
organizacyjnych i finansowych, zapewniających skuteczną ochronę zabytków.
Celowe jest podjęcie przez Generalnego Konserwatora Zabytków działań związanych
z utworzeniem elektronicznej bazy danych o zabytkach, obejmującej informacje zawarte
w rejestrze i ewidencji zabytków, a docelowo również zbiory dokumentacji prawnej,
konserwatorskiej, historycznej, ikonograficznej i inwentaryzacyjnej, przy wykorzystaniu
zasobów i doświadczenia instytucji ochrony zabytków. Uzasadnione jest zamieszczanie
w bazie danych informacji, m.in. o dotacjach udzielanych ze środków publicznych na
konserwację poszczególnych obiektów; ośrodek centralny powinien także popularyzować
i udostępniać wybrane informacje o zabytkach. Generalny Konserwator Zabytków powinien
również ustalić priorytety i kryteria dotyczące finansowania obiektów zabytkowych ze
środków publicznych, w tym także rozważyć kontynuowanie lub określenie nowych
programów konserwacji zabytków.
W budżetach wojewodów powinny być zapewnione środki finansowe na wykonywanie
zadań przez wojewódzkie oddziały Służby Ochrony Zabytków, w tym na weryfikowanie
i uaktualnianie danych w rejestrach zabytków, ewidencjonowanie zabytków i opracowywanie
dokumentacji, a także na niezbędne działania w terenie umożliwiające kontrolę stanu
zabytkowych obiektów. Należałoby także rozważyć wzmocnienie kadr wojewódzkich
oddziałów SOZ.
Ponadto organy sprawujące ochronę dóbr kultury powinny podejmować inicjatywy
i wspierać - zgodne z obowiązującymi przepisami - działania, zmierzające do pozyskiwania
środków finansowych na projekty związane z ochroną zabytków, m.in. z odpowiednich
funduszy krajowych oraz z funduszy Unii Europejskiej.
wicedyrektor dr Danuta Gajdus
mgr inż. Zygmunt Gołębiowski
Departament Nauki, Oświaty
i Dziedzictwa Narodowego w NIK

Marcin Kautsch
Jacek Klich

PRÓBA OCENY
SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Opieka zdrowotna jest niezwykle trudnym obszarem do kontroli, co wynika zarówno
ze specyfiki samej usługi zdrowotnej, jak i statusu samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej świadczących takie usługi (są to przedsiębiorstwa nienastawione na zysk).
Te obiektywne uwarunkowania skutkują kłopotami w efektywnym realizowaniu funkcji
kontroli w ochronie zdrowia tak przez organy administracji państwowej upoważnione do
kontroli, jak i organy założycielskie, które ponoszą odpowiedzialność za wyniki zakładów
opieki zdrowotnej.
W procesie kontroli niezwykle ważne miejsce zajmują narzędzia kontroli.
W odniesieniu do sektora opieki zdrowotnej nie wypracowano jak dotąd takiego ich zestawu,
który umożliwiłby kompleksowe badanie działalności zakładów opieki zdrowotnej w sferze
zarządzania. W tym artykule prezentowane jest narzędzie do oceny jakości zarządzania
zakładami opieki zdrowotnej oraz niektóre wyniki jego zastosowania w ocenie jakości
zarządzania samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w województwie
małopolskim. Opisane narzędzie może być wykorzystane przez organy założycielskie do
usprawniania kontroli podległych im zakładów (po wprowadzeniu niezbędnych zmian, jako
że autorzy traktują przedmiotowe narzędzie jako wstępną propozycję, która powinna być
przedmiotem dyskusji).

Specyfika systemu świadczenia usług zdrowotnych

W literaturze przyjmuje się, że system ochrony zdrowia nie może bazować na
mechanizmach rynkowych, które mogą być wykorzystywane jedynie w ograniczonym
zakresie. Wynika to zarówno ze specyfiki usługi zdrowotnej, jak i zapotrzebowania na tę
usługę.

Charakter

artykułu

wyklucza

przedstawienie

reprezentatywnych

stanowisk
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uzasadniających powyższe stwierdzenie. W tym miejscu mogą być jedynie zasygnalizowane
wybrane argumenty związane kolejno z pozycją konsumenta (pacjenta) i zakładu
świadczącego usługi zdrowotne.
Dla konsumenta (pacjenta) usługa zdrowotna jest usługą profesjonalną, a to implikuje
wysokie ryzyko i niepewność przy nabywaniu tej usługi przez pacjenta1. Towarzyszy temu
niespotykana przy zakupie innych usług asymetria informacji między podmiotem
świadczącym usługę i konsumentem. Profesjonalista świadczący usługi zdrowotne dysponuje
olbrzymią i praktycznie niemożliwą do zlikwidowania przewagą informacyjną nad odbiorcą
usługi. Nawet mający pewną wiedzę medyczną pacjent nie może natychmiast stwierdzić, czy
oferowana mu usługa jest poprawna, warta ceny, którą za nią płaci i spełnia kryteria jakości
usługi medycznej2. Dodatkowo, w pewnych wypadkach (stany nagłe i konieczność ratowania
życia) pacjent w ogóle nie podejmuje decyzji o zakupie usługi. Usługa medyczna wymaga
stałej interakcji z pacjentem, lekarze mają małą możliwość różnicowania oferowanych przez
siebie usług, a jakość usługi medycznej zależy również od pacjenta3. Sam proces świadczenia
tych samych usług może mieć różny przebieg w zależności od pacjenta, a czas wykonywania
usługi może być bardzo różny nawet w podobnych przypadkach chorobowych. Zastosowanie
tych samych leków u pacjentów o podobnej diagnozie nie musi dać tych samych efektów,
wyniki operacji mogą być różne, choć dolegliwość była oceniona podobnie.
Ponadto, regulowanie dostępu do tej usługi odbywa się nie przez mechanizm rynkowy
- jak w wypadku standardowych towarów i usług, ale na podstawie gwarancji zawartych
w Konstytucji. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 68 stanowi bowiem, że każdy ma
prawo do ochrony zdrowia, a obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze
publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze
środków publicznych4.
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Por. A. Krawczyńska, D. Trzmielak: Jakość usług medycznych, „Przegląd Organizacji”, nr 2/2001.
Jw.
J. Hołub: Kierunki rozwoju marketingu na rynku usług medycznych „Przegląd Organizacji” nr 6/2001.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
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Dwoista jest również pozycja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Z jednej bowiem strony jest on traktowany jako przedsiębiorstwo5, a z drugiej jako podmiot
realizujący istotne cele społeczne (i zobowiązany do udzielania pomocy wszystkim takiej
pomocy potrzebującym).
Publiczne

zakłady

opieki

zdrowotnej

są

podmiotami

gospodarczymi,

ale

o szczególnym charakterze, ponieważ spełniają wszystkie kryteria zaliczenia ich do
przedsiębiorstw nienastawionych na zysk (organizacje typu non profit)6. To implikuje
dodatkowe problemy przy pomiarze ich działalności i kontroli. Samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej powinien się samofinansować (art. 35b ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej7), ale ponieważ zakład tworzony i utrzymywany jest w celu udzielania świadczeń
zdrowotnych i promocji zdrowia (art.1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej), to w ustawie
(na zasadzie domniemania) dopuszcza się możliwość zadłużania się zakładu. Z drugiej strony,
choć jedną z przyczyn likwidacji może być ujemny wynik finansowy zakładu (art. 60

5
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Status samodzielnego publicznego zakładu nie jest jednak jednoznacznie określony. Art. 8a ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej stwierdza, że do zakładu opieki zdrowotnej nie stosuje się przepisów ustawy
z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. Z kolei W. Ścienikowski (w: Administracyjno-prawne formy
działania zakładu opieki zdrowotnej. Wybrane zagadnienia, Antidotum 1, 2002, s. 31) opierając się na
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r.
w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług stwierdza, że usługi medyczne są usługami w rozumieniu
ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Tym samym zakłady opieki zdrowotnej powinny podlegać
przepisom tej ustawy. W wypadku zakładów niepublicznych NSA w uchwale z 12 listopada 2001 r. uznał, że
prowadzą one działalność gospodarczą (sygn. FPK 11/01). Jak stwierdza Ścienikowski, pogląd ten został
przyjęty także w odniesieniu do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na co zwracają
uwagę uchwały pięciu sędziów Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego podjęte 21 grudnia
2001 r. (sygn. FPK 13/01, FPK 14/01). Por. I. Lewandowska: Zakłady opieki zdrowotnej prowadzą
działalność gospodarczą, „Rzeczpospolita” z 22-23 grudnia 2001 r.
Dyrektor Biura Prasowego w Ministerstwie Finansów w swojej wypowiedzi stwierdził, że w związku
z licznymi wątpliwościami dotyczącymi sposobu opodatkowania samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, zgłaszanymi przez samorządowe organy podatkowe, minister finansów kilkakrotnie
zwracał się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o interpretację ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w części
dotyczącej zakresu działalności prowadzonej przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej. Dyrektor
konstatuje, że zdaniem Ministerstwa Zdrowia nie ma podstaw prawnych do stwierdzenia, iż prowadzona
przez samodzielne zakłady opieki zdrowotnej działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na
zlecenie różnych podmiotów nie stanowi prowadzenia działalności gospodarczej (M. Kaszuba: Hipokrates
zapomniał o podatku. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, „Rzeczpospolita” z 21 sierpnia 2002 r.).
Anthony i Young w sposób następujący charakteryzują organizacje nienastawione na zysk:
1. nieobecność zysku jako miary działalności;
2. odmienne uwarunkowania prawne i podatkowe;
3. większe ograniczenia dotyczące celów i strategii;
4. mniejsza zależność finansowa od klientów nabywających dobra dostarczane przez organizację;
5. silna pozycja profesjonalistów w organizacji;
6. odmienny sposób zarządzania;
7. wrażliwość na wpływy polityczne;
8. niechlubna tradycja nieodpowiedniej kontroli zarządzania .
[w]: R.N. Anthony, D.W. Young: Management Control in Nonprofit Organizations, IRWIN, Homewood,
Illinois, 1998, s. 54-74.
Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 91, poz. 408 ze zm.).
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ustawy), to likwidacja nie jest możliwa, jeżeli spowoduje ograniczenia w dostępie do usług.
Takie rozwiązanie wpływa demotywująco na kierownictwa samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej i osłabia presję na wzrost efektywności.
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie może się w swojej działalności
opierać na zasadach klasycznego rachunku ekonomicznego (tu przykładem mogą służyć
oddziały intensywnej terapii oraz transplantologii, których funkcjonowanie byłoby wątpliwe
przy przyjęciu założeń rachunku ekonomicznego 8). Zakłady działają jednak w warunkach
ostrych ograniczeń budżetowych i dlatego trzeba odrzucić drugą możliwą skrajność, którą jest
podejście czysto kliniczne zakładające, że w procesie leczenia konieczne jest zastosowanie
wszystkich możliwych (w znaczeniu: oferowanych przez współczesną wiedzę i technologię
medyczną) sposobów leczenia określonej choroby9.
Ponadto, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej musi pełnić swoją
publiczną misję i funkcje społeczne, które kolidują z zasadami rachunku ekonomicznego.
Artykuł 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wyraźnie określa, że w razie zagrożenia
życia lub zdrowia, zakład opieki zdrowotnej nie ma prawa do odmowy udzielenia
świadczenia zdrowotnego. Nawet wtedy, kiedy istnieje domniemanie graniczące z pewnością,
że koszt takiej usługi obciąży sam zakład.
Te i inne, niewzmiankowane powyżej uwarunkowania sprawiają, że w odniesieniu do
sektora ochrony zdrowia nie można stosować prostego i możliwego do jednoznacznej
interpretacji wskaźnika, jakim jest nadwyżka ekonomiczna (czy zysk). Wprowadza się zatem
inne, np. kryterium maksymalizacji „zdrowia całego społeczeństwa”, które uwzględniać
muszą bieżące i społeczne skutki (w tym również koszty) zastosowanych procedur
medycznych. W celu standaryzacji pracy lekarzy i bardziej precyzyjnego liczenia kosztów
leczenia wykorzystuje się rozmaite narzędzia, np. tzw. medycynę opartą na faktach
(evidence-based medicine - EBM)10 czy farmakoekonomikę11. Wszystko to ma służyć
poprawie efektywności funkcjonowania systemu świadczeń usług zdrowotnych i lepszej
kontroli. Trzeba jednak podkreślić, że z uwagi na specyfikę sektora ochrony zdrowia nie
dopracowano się, jak dotąd, systemu pozwalającego na dokładny pomiar efektywności

8

9
10

11

M. Lubicz: Zarządzanie i rachunek kosztów a decyzje w opiece medycznej, Prace Naukowe Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 719/1996.
Jw.
EBM – to termin tłumaczony jako „medycyna oparta na dowodach” (na faktach), oznaczający stosowanie
terapii (praktykowanie medycyny) bazujących na wnioskach płynących z aktualnych i wiarygodnych badań
oraz doniesień naukowych.
O wykorzystaniu EBM i farmakoekonomiki do usprawniania kontroli w ochronie zdrowia porównaj:
A.Derdziuk i M.Kowalczyk: Standardy i procedury medyczne w systemie kontroli działań medycznych,
„Kontrola Państwowa” nr 6/2002.
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samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. To z kolei na zasadzie sprzężeń
zwrotnych determinuje zakres i efektywność kontroli samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej.
Ocena działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Próby oceny samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce
w odniesieniu do efektów ich działalności należy uznać za ograniczone. Trudno rozstrzygnąć,
czy i w jakim stopniu jest to spowodowane brakiem narzędzi służących ocenie. Jedyne,
publicznie dostępne informacje na temat prac w tym zakresie, to raporty z badań
przeprowadzonych na zlecenie marszałka województwa pomorskiego 12, badań prowadzonych
przez autorów w latach 1998-200113, oraz badania wykonanego na zlecenie marszałka
województwa małopolskiego14.
Wyniki uzyskane przez zakłady opieki zdrowotnej należy uznać za niskie.
Wspomniane badania miały jednak charakter pilotażowy i to ogranicza możliwość
przenoszenia wypływających z nich wniosków na wszystkie samodzielne publiczne zakłady.
Zdaniem autorów, można byłoby postawić tezę, że podobnie niskich wyników należałoby się
spodziewać w większości placówek.
Można przyjąć założenie, że narastające problemy z zadłużaniem się samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialność i obowiązki sprawowania
kontroli przez organy założycielskie wymagają pogłębionej refleksji. Ponieważ temat tego
artykułu wyklucza możliwość szerszego zaprezentowania tej - w ocenie autorów niezwykle
istotnej - kwestii, warto tu jedynie sygnalizować, że nie tylko narzędzia kontroli, ale i same
relacje między samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i ich organami
założycielskimi, traktowane z perspektywy wypełniania przez te ostatnie zadań z zakresu
nadzoru właścicielskiego, powinny doczekać się gruntownej analizy.

12
13

14

T.Jędrzejczyk, P.Popowski: Marszałek monitoruje szpitale, „Służba Zdrowia” nr 82-83/2000.
M.Kautsch, J.Klich: Procesy badawcze efektywności i jakości zarządzania dla zakładów opieki zdrowotnej:
wytyczne do oceny zakładów, „Zdrowie i Zarządzanie”, t. IV, nr 3-4/2002; M.Kautsch, J.Klich: Kontrakty
menedżerskie w opiece zdrowotnej, „Gospodarka Narodowa”, nr 4/2002; M.Kautsch, J.Klich, W.Stylo,
M. Nuckowska, M.Więckiewicz: Funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej w reformowanym systemie.
Raport z badań, Ministerstwo Zdrowia, „Biblioteka Zdrowia Publicznego” nr 7/2001; J.Klich, M.Chawla
M.Kautsch: Funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, „Gospodarka
Narodowa”, nr 1-2/1999; M.Kautsch i inni: Samodzielność zakładów opieki zdrowotnej – raport z badań,
„Służba Zdrowia” nr 101-102/1998.
M. Kautsch, K. Kłos: Zakład opieki zdrowotnej: jakość zarządzania a efektywność działania, „Służba
Zdrowia” (artykuł złożony do druku); M. Kautsch: Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach
opieki zdrowotnej województwa małopolskiego, opracowanie dla Departamentu Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, czerwiec 2002, manuskrypt powielony.

6

Poniżej przedstawiono model badania efektywności samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, a także narzędzie, które zostało wykorzystane w badaniu tychże
zakładów w Małopolsce. Model ten jest traktowany jako propozycja do dyskusji pod kątem
możliwości zastosowania go przez inne organy założycielskie.

Postulowany zakres kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

W dążeniu do wypracowania kompleksowego narzędzia kontroli samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej należałoby wyróżnić trzy podstawowe obszary:
zasoby, funkcje (procedury) i rezultaty.
W ramach pierwszego pola przedmiotem kontroli byłyby:
- infrastruktura (budynki i budowle, w tym ich bezpieczeństwo, nieruchomości);
- zasoby ludzkie;
- zasoby materialne, w tym: łóżka, aparatura medyczna ( w tym jej bezpieczeństwo),
aparatura techniczna (w tym jej bezpieczeństwo);
- zasoby kapitałowe.
Charakter kontroli tego obszaru sprowadzałby się do sprawdzania, czy zasoby te
zostały zgromadzone i czy są utrzymywane (wykorzystywane) zgodnie z przepisami. Wyniki
kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 37 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
przeprowadzonej w 2001 r. pokazują, że skala nieprawidłowości jest w tym obszarze
znacząca15. Warto przy okazji podkreślić, że również PIP podejmuje wysiłki w celu
wypracowania specyficznych narzędzi kontroli sektora ochrony zdrowia. Wspomniana
kontrola dokonywana była przy wykorzystaniu list kontrolnych

składających się z 20

modułów uwzględniających specyfikę problemów występujących w zakładach opieki
zdrowotnej.
W ramach drugiego obszaru przedmiotem kontroli powinny się stać procedury i
narzędzia wykorzystywane w procesie zarządzania. Podstawowe pytanie, na które kontrola ta
powinna dać odpowiedź brzmi: jak sprawny jest proces zarządzania i jak wykorzystywane są

15

Wyniki kontroli zakładów opieki zdrowotnej, raport Państwowej Inspekcji Pracy www.sidoz.pl/sowa/artykul/ida/5076.
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zasoby i pozyskiwane środki? Obszar ten różni się od dwóch pozostałych tym, że znacznie
rzadziej (jeżeli w ogóle) jest przedmiotem kontroli dokonywanej przez organ założycielski.
Wśród szczegółowych kwestii będących przedmiotem kontroli można wymienić:
- planowanie strategiczne;
- planowanie operacyjne;
- planowanie finansowe;
- organizowanie, w tym: polityka zakupów, polityka magazynowa;
- przewodzenie, w tym: system motywacji i płac, decentralizacja zarządzania, partycypacja
w zarządzaniu;
- kontrola wewnętrzna;
- polityka dotycząca jakości.
Trzecim obszarem kontroli samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
są efekty ich działania, z podziałem na efekty medyczne i niemedyczne. Ten obszar znajduje
się w centrum zainteresowania organów założycielskich, kas chorych i resortu zdrowia.
W tym też obszarze w ciągu kilku ostatnich lat wprowadzono relatywnie najwięcej nowych
narzędzi i zmian (rachunek kosztów, liczenie kosztów procedur medycznych, ośrodki
powstawania kosztów, budżetowanie oddziałów itp.).
Wśród podstawowych przedmiotów kontroli w tym obszarze można wymienić:
- efekty medyczne, w tym: skracanie czasu pobytu pacjenta w szpitalu, eliminacja
(ograniczenie) liczby readmisji (powtórnych przyjęć), ograniczanie (eliminacja) liczby
zakażeń wewnątrzszpitalnych;
- efekty niemedyczne: wynik finansowy, zadłużenie, koszt usług, przychód na jednego
pracownika, dywersyfikacja źródeł finansowania.
Problemem, jaki napotykamy w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, jest brak
powiązania między efektami medycznymi a niemedycznymi. Wynika to ze sposobu
kontraktowania świadczeń medycznych, który nie uwzględnia stopnia komplikacji
przypadków leczonych przez zakłady opieki zdrowotnej.
Należy przy tym zaznaczyć, że wyniki finansowe zakładów mogą być bardzo mylące
i należy interpretować je z należytą ostrożnością. Upolitycznienie sektora i brak jasnych
kryteriów finansowania świadczeń zdrowotnych sprawiają, że wynik finansowy nie zawsze
precyzyjnie odzwierciedla rzeczywiste efekty działania zakładu. Powszechnie znane są
przykłady różnic w finansowaniu tych samych świadczeń (różne stawki płacone przez różne
kasy, a nawet różnicowanie stawek w ramach jednej kasy), co - siłą rzeczy - musi prowadzić
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do uzyskiwania różnych wyników finansowych, a to z kolei bezpośrednio determinuje
rozmiar i dynamikę zadłużenia.
Przedstawiony w dalszej części artykułu model kontroli samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej dotyczy drugiego z wyróżnionych wyżej obszarów, czyli
procedur i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu. Trzeba nadmienić, że brak
instrumentarium służącego analizie i kontroli tego obszaru był relatywnie największy. Jeżeli
dodamy, że sprawność zarządzania określa w znacznej mierze prawidłowe funkcjonowanie
całej organizacji, mierzonej efektami wymienionymi w trzecim obszarze, to stanowi to
dostatecznie mocne uzasadnienie dla zajęcia się problemem jakości zarządzania zakładami
opieki zdrowotnej.
Badanie jakości zarządzania w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Ograniczenia czasowe oraz finansowe sprawiły, że wypracowanie powyższego
modelu w sposób szczegółowy oraz jego zastosowanie w praktyce nie było możliwe. Dlatego
też zdecydowano się na zastosowanie modelu przedstawionego poniżej.
Prezentowane narzędzie do badania jakości zarządzania wykorzystane zostało
w badaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym na
zlecenie Departamentu Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego. Badaniem objęto 28 jednostek podległych temu departamentowi, z których
20 było szpitalami, a 8 zostało zakwalifikowanych jako „inne zakłady”16.
Narzędziem badawczym była ankieta składająca się z pytań dotyczących dwóch
wymiarów oceny zakładów opieki zdrowotnej: jakościowego (narzędzia wykorzystywane
w procesie zarządzania zakładem) i ilościowego (potencjał zakładu i zmiany w jego
wykorzystaniu w latach 1999-2001).
Jakościowa część ankiety obejmowała standardowe narzędzia i procedury zarządcze
stosowane w badanych zakładach. Badano przy tym nie tylko to, czy takie narzędzia
i procedury istnieją w zakładach, ale czy są z upływem czasu modyfikowane (zmieniane).
Przy założeniu bardzo dużej zmienności warunków działania zakładów opieki zdrowotnej
fakt, iż dane narzędzie - np. plan strategiczny wcześniej wypracowany w zakładzie - nie było
weryfikowane, uzupełniane czy modyfikowane w przyjętym przedziale czasowym (okres co

16

Narzędzie to zostało skonstruowane na postawie wcześniejszych prac badawczych autorów.
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najmniej roku) uprawniał do stwierdzenia, iż narzędzie to nie funkcjonowało w danym
zakładzie, co znajdowało odzwierciedlenie w końcowej ocenie zakładu. W badaniu
zastosowano skalę od 1 do 6 punktów.
W grupie pytań odnoszących się do oceny jakościowej zakładu wyodrębniono cztery
kategorie:
- administracja i zarządzanie,
- personel,
- rachunkowość i finanse,
- pacjenci.
W powyższych kategoriach badano istnienie i wykorzystywanie następujących
narzędzi i procedur.
Administracja i zarządzanie:
- plan strategiczny: podstawowe części planu strategicznego, czas przygotowania
i uaktualnienia;
- regulaminy pracy wspomagające zarządzanie operacyjne;
- komitety i komisje działające w zakładzie;
- wypracowanie wewnętrznych procedur zarządczych;
- system wewnętrznego budżetowania;
- Komputerowe programy działające w zakładzie;
- stopień integracji systemów i istnienie szpitalnego systemu komputerowego;
- receptariusz szpitalny: termin przygotowania i uaktualnienia;
- własne standardy postępowania medycznego oraz

farmakoterapii,

wypracowane

w zakładzie, ich liczba;
- wycena procedur medycznych zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z 22 grudnia 1998 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej.
Personel:
- procedura przyjmowania i zwalniania pracowników;
- opracowanie opisów stanowisk pracy i zakresu obowiązków;
- wprowadzenie systemu oceny pracowników.
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Rachunkowość i finanse:
- rachunek kosztów, sposób jego prowadzenia, zmiany jakie w nim zaszły;
- zgodność rachunku kosztów z rozporządzeniem MZiOS z dnia 22 grudnia 1998 r.;
- badanie sprawozdania finansowego zakładu przez biegłego rewidenta;
- przygotowanie planów finansowych.
Pacjenci:
- działania monitorujące jakość usług w zakładzie.
Druga grupa pytań ankiety miała służyć ocenie pozycji zakładu, mierzonej wielkością
podstawowych zasobów zakładu oraz efektywnością ich wykorzystania w latach 1999-2001,
ocenie ilościowej badanych zakładów. Dążono przy tym do uchwycenia trendu
w analizowanych obszarach zjawisk.
Nie sposób omówić tutaj w całości metodologię użytą przy konstrukcji zagadnień
dotyczących efektywności działania. Dlatego też zostanie przedstawiona jedynie ogólna
koncepcja pomiaru oraz wyniki uzyskane przez zakłady.
Należy podkreślić, że opisywana w badaniu efektywność odnosi się wyłącznie do
ograniczonego zestawu wskaźników, takich jak: liczba świadczeń, środki finansowe, liczba
personelu oraz zmiana tych wielkości w latach 1999-2001. Badanie koncentrowało się jedynie
na zagadnieniach dotyczących zarządzania zakładem, a nie efektów klinicznych
uzyskiwanych w procesie terapeutycznym.
Lista szczegółowych kategorii uwzględnionych w ankiecie (wraz z punktacją)
obejmowała zmianę:
- liczby personelu medycznego w stosunku do niemedycznego (do 1 pkt);
- liczby łóżek w stosunku do liczby personelu medycznego (do 1 pkt);
- liczby pacjentów w stosunku do liczby personelu medycznego (do 2 pkt);
- czasu pobytu (do 1 pkt);
- wysokości przychodów ze źródeł pozapublicznych w stosunku do całości kosztów za lata
1999-2001 (do 1 pkt) oraz 2000-2001 (do 3 pkt);
- przychodów w stosunku do kosztów w przeliczeniu na jednego zatrudnionego (do 3 pkt).
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Poniżej przedstawiono szczegółowe zagadnienia z zakresu jakości zarządzania
podnoszone w ankiecie, wraz z punktacją.
1. Plan strategiczny zakładu (do 6 pkt).
Pytanie o istnienie planu strategicznego pozwala określić, czy zakłady opieki
zdrowotnej stosują procedury tworzenia sformalizowanych planów długookresowych. Pytano
o składowe planu, takie jak: misja i cele, analiza otoczenia, analiza wewnętrzna,
wypracowana i zapisana strategia, sposób jej wdrożenia. Uznano, że plan jest aktualny, o ile
został stworzony lub poprawiony w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie.
2. Regulaminy (do 2 pkt.; każdy regulamin: 0,4 pkt).
Regulaminy to jeden z rodzajów planów stale obowiązujących. Wskazują na to, czy
zakład stara się rozwiązywać problemy zarządzania operacyjnego w sposób systematyczny17.
Podobnie jak w odniesieniu do planu strategicznego przyjęto, że za zaktualizowane
regulaminy uznane zostaną tylko te, które były spisane lub modyfikowane w ciągu
12 miesięcy poprzedzających badanie.
3. Komisje i komitety działające w zakładzie (do 3 pkt).
Istnienie i funkcjonowanie komitetów i komisji sugeruje skłonność dyrektora do
delegowania uprawnień i realizowania partycypacyjnego stylu zarządzania. Liczba tych
komisji - oprócz skonkretyzowania obszarów zagadnień, w zakresie których menedżer jest
skłonny włączać innych pracowników do opiniowania i współdecydowania - może
wskazywać na zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla organizacji.
Istnienie w zakładzie komisji budżetowej i komisji ds. zakażeń było punktowane
najwyżej. Praca komisji budżetowej może mieć istotny wpływ na finanse jednostki. Jej
istnienie jest nieobowiązkowe i świadczy o stosowaniu przez dyrektora poprawnych metod
zarządczych, a włączanie pracowników do procesu tworzenia budżetu sprzyja lepszemu
opracowaniu i sprawnemu wykonaniu tegoż budżetu. Istnienie komisji ds. zakażeń
wewnątrzszpitalnych świadczy z kolei o dążeniu szpitala do ujawniania istotnych uchybień
powodujących zakażenia pacjentów w wyniku hospitalizacji, co jest pierwszym krokiem do
eliminacji takich niedociągnięć i poprawy jakości.
4. System wewnętrznego budżetowania w jednostce (do 4 pkt).
System

budżetowania

wprowadzany

w

jednostkach

wskazuje

na

próby

zaktywizowania większej grupy kadry kierowniczej do procesu zarządzania. Należy przyjąć,
że przekazaniu budżetu do jednostek organizacyjnych towarzyszy przekazanie kompetencji
decyzyjnych w zakresie działalności operacyjnej oraz odpowiedzialności za działalność

17

W badaniu pytano o istnienie następujących regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania
i premiowania, obiegu dokumentów kancelaryjnych, obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
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i finanse (decentralizacja zarządzania). To z kolei prowadzi do efektywniejszej kontroli
wydatków i kosztów.
5. Programy komputerowe działające w jednostce, stopień ich zintegrowania (do 7 pkt)18.
Szerszy zakres działalności jednostki, wspomagany przez odpowiedni program
komputerowy, oznacza możliwość dokonywania bardziej dokładnej analizy efektów
działalności. Zazwyczaj zakład wykorzystuje programy administracyjne, rzadziej programy
medyczne. Za zjawisko pozytywne należy uznać integrację tych programów oznaczającą
automatyczny przepływ danych pomiędzy modułami. Przepływ między częścią tzw. białą
(medyczną) a administracyjną oznacza, że zakład dąży do stosowania narzędzi
wspomagających decyzje zarządcze. Stopień zintegrowania programów komputerowych był
badany przez pytanie o możliwości generowania przez programy kosztów leczenia:
hospitalizowanego pacjenta, pacjenta leczonego ambulatoryjnie czy też kosztu leczenia
jednostek chorobowych19.
6. Receptariusz szpitalny (do 3 pkt).
Receptariusz szpitalny zawiera listę leków dopuszczonych do stosowania w szpitalu
oraz zbiór zasad będących podstawą do stosowania tychże leków. Ich wyboru powinien
dokonywać komitet terapeutyczny, kierując się skutecznością leku, stosunkiem korzyści do
kosztów, dostępnością leku20. Receptariusz szpitalny jest niedającym się przecenić
narzędziem kontroli wydatków na leki, stanowiących w budżecie szpitala liczącą się pozycję.
7. Farmakoterapia (do 3 pkt).
Można stwierdzić, że istnienie receptariusza jest jednym z pierwszych kroków
w prowadzeniu racjonalnej polityki farmakoekonomicznej w szpitalu. Pogłębianie wiedzy na
temat działania leków i ich wyceny może być realizowane przez opracowanie kosztów
farmakoterapii i zastosowanie takich sposobów leczenia, które uwzględniałyby uzyskane
w ten sposób wyniki.
8. Własne standardy postępowania medycznego (do 3 pkt).
Termin „własne standardy postępowania medycznego” rozumiany był jako
wypracowana i stosowana przez zespół lekarski metodyka prowadzenia chorego w danej

18

19

20

Istnienie programów komputerowych - punktacja: do 4 pkt. Stopień zintegrowania programów
komputerowych - punktacja: do 3 pkt.
W zakładach lecznictwa ambulatoryjnego stopień zintegrowania programów komputerowych był badany
jedynie pytaniem dotyczącym możliwości generowania przez programy kosztu ambulatoryjnego leczenia
pacjenta.
Receptariusz powinien być modyfikowany przynajmniej 2 razy w roku – uwzględniane powinny być nowe
leki, a usuwane te, których stosowanie nie jest uzasadnione.
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jednostce chorobowej. Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie w zakładach własnych
standardów postępowania medycznego jest istotnym czynnikiem racjonalizacji kosztów
leczenia. Wymaga przy tym dużego nakładu pracy całego personelu, zwłaszcza lekarskiego.
Monitorowanie stosowania wypracowanych standardów przez personel medyczny umożliwia
kontrolę jego pracy. Standardy takie umożliwiają obliczenie kosztów usług na potrzeby
negocjacji z płatnikiem, a także indywidualnych kosztów leczenia. Stanowią także użyteczne
narzędzie pracy dla lekarzy. Im więcej opracowanych standardów postępowania w jednostce,
tym łatwiej określić możliwości racjonalizacji kosztów.
9. Wycena procedur medycznych21 (do 3 pkt).
Wycena procedur medycznych na podstawie kosztów bezpośrednich, zgodnie
z rozporządzeniem

MZiOS,

determinuje

możliwość

dokładnej

kalkulacji

kosztów

szczegółowych. Świadczy też o świadomości osób zarządzających, iż przy podejmowaniu
decyzji konieczne jest posiadanie i wykorzystywanie rzetelnych i dokładnych danych
dotyczących kosztów.
Wycena procedur medycznych na podstawie kosztów bezpośrednich powinna być
dokonana we wszystkich ośrodkach kosztów działalności podstawowej niebędących
oddziałami szpitalnymi. Jest to szczególnie ważne w tych ośrodkach kosztów, w których
notuje się największe odchylenia w kosztach jednostkowych poszczególnych procedur
medycznych oraz w ośrodkach kosztów generujących wysokie koszty.
10. Zarządzanie personelem (do 4 pkt).
W zakładach opieki zdrowotnej personel nie jest postrzegany jako podstawowy
czynnik sukcesu, w związku z czym nie przywiązuje się należytej wagi do kwestii
zarządzania personelem22. Opracowanie i wdrożenie instrumentów pomocnych w zarządzaniu
personelem świadczy o docenianiu przez zarządzających wagi tego zagadnienia. Szczególnie
ważne jest opracowanie i uaktualnianie opisów stanowisk pracy, co znajduje wyraz
w weryfikacji przydatności wielu z nich w nowej, zmieniającej się rzeczywistości.
W pytaniach dotyczących zarządzania personelem badano także system ocen pracowników
oraz procedury związane z przyjmowaniem oraz zwalnianiem pracowników.
11. Zmiany w prowadzeniu rachunku kosztów (do 2 pkt).
Zmiany w rachunku kosztów były konieczne, gdyż w związku z przejściem na
przedmiotowy system finansowania w ochronie zdrowia, czyli płacenie za definiowane przez

21

22

Wycena ta powinna być prowadzona zgodnie z rozporządzeniem MZiOS z 22 grudnia 1998 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 1998 r., nr 164,
poz. 1194).
M. Kautsch, J. Klich, W. Stylo, M. Nuckowska, M. Więckiewicz, op.cit.
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płatnika mierniki działalności, należało wprowadzić nowy model rachunku kosztów,
umożliwiający kalkulację kosztów nawet bardzo skomplikowanych rodzajów działalności.
W tym m.in. celu wydano 22 grudnia 1998 r. rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad
rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej23.
Pytania szczegółowe dotyczące zmian odnosiły się do:
- rozbudowy struktury ośrodków kosztów, co może wskazywać na zwiększenie
dokładności kalkulacji kosztów;
- wyliczania

kosztów

indywidualnych

leczenia

pacjenta

w

sposób

zgodny

z rozporządzeniem MZiOS, które powinno być docelowo prowadzone w każdej jednostce;
- comiesięcznego rozliczania kosztów, umożliwiającego comiesięczną informację
o rzeczywistych kosztach, co z kolei pozwala na szybkie podejmowanie działań korygujących
w razie nagłego wzrostu kosztów.
12. Wdrożenie rachunku kosztów zgodnego z rozporządzeniem MZiOS24 (do 2 pkt).
Odpowiedź na to pytanie musi korelować z odpowiedziami na pytania poprzednie.
Wdrożony rachunek kosztów pozwala jednostce na dostęp do szczegółowych danych
o kosztach (możliwość podejmowania decyzji); wskazuje też na harmonijną współpracę
działów klinicznego i administracyjnego. Należy zaznaczyć, że tylko prawidłowo
prowadzony

rachunek

kosztów,

tj.

całkowicie

zgodny

z

modelem

opisanym

w rozporządzeniu, daje możliwość podejmowania decyzji na podstawie rzetelnych
i dokładnych informacji o kosztach prowadzonej działalności.
13. Badanie sprawozdania finansowego jednostki za lata 1999-2001 przez biegłego
rewidenta (do 1 pkt).
Świadczy o podejściu do przepisów prawa oraz o potrzebie obiektywnej oceny
poprawności prowadzenia księgowości, a co za tym idzie - o rzetelności danych
finansowych jednostki.
14. Przygotowanie przez zakład planów finansowych (do 3 pkt).
Poprawne planowanie finansowe przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i sprzyja
stabilizacji funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej, szczególnie wobec dynamicznych
zmian w otoczeniu i zaburzeń po stronie przychodów.
15. Regularnie prowadzone działania monitorujące jakość usług (do 4 pkt).
Dbałość o jakość świadczonych usług i regularna jej kontrola świadczą
o uwzględnianiu przez zakład interesów pacjentów. W systemie opieki zdrowotnej obserwuje

23
24

DzU z 1998 r., nr 164, poz. 1194.
Rozporządzenie MZiOS z 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 1998 r., nr 164, poz. 1194).
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się zwiększoną dbałość o jakość usług, co potwierdzają cytowane uprzednio badania25.
Wyniki
Poniżej przedstawiono w syntetycznej formie wyniki, jakie uzyskały badane zakłady
opieki zdrowotnej z terenu województwa małopolskiego.
Jakość zarządzania
Jak pokazuje tabela 1, najlepsze wyniki w badanej grupie uzyskano w kategorii
regulaminów istniejących w zakładach opieki zdrowotnej. Można przyjąć, że zakłady
w większości dysponują takimi (aktualnymi) dokumentami. Relatywnie wysokie jest również
wykorzystywanie programów komputerowych, choć stopień ich zintegrowania w jeden
sprawnie działający system jest zdecydowanie niski. Można też stwierdzić, że prawie połowa
zakładów dysponuje receptariuszami szpitalnymi oraz przygotowuje plany finansowe.
Tabela 1

Jakość zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego
Zagadnienie
Plan strategiczny zakładu
Regulaminy
Komisje i komitety działające w zakładzie
System wewnętrznego budżetowania
Komputerowe programy działające w zakładzie
Stopień zintegrowania programów
komputerowych
Receptariusz szpitalny
Farmakoterapia
Standardy postępowania medycznego
Wycena procedur medycznych zgodnie
z rozporządzeniem MZiOS z 22.12.1998 r.
Opisy stanowisk pracy
System oceny pracowników
Zmiany w prowadzeniu rachunku kosztów
Wdrożony rachunek kosztów zgodny
z rozporządzeniem MZiOS z 22.12.1998 r.

25

Jw.

Średnia*

Średnia /
Max.

0,75
1,4
0,47
0,33
2,44

2,14
1,45
1,18
1,29
2,27

36%
73%
39%
32%
57%

0,3

0,38

0,32

11%

3
3
3

1,35
0,3
0,15

0,38

1,35
0,3
0,22

45%
10%
7%

3

1,09

0,47

0,91

30%

2
2
2

0,5
0,3
0,68

0,56
0,5
0,19

0,52
0,36
0,54

26%
18%
27%

2

0,9

0

0,64

32%

Maks.
punktacja

Szpitale

6
2
3
4
4

2,7
1,46
1,46
1,67
2,2

3

Inne
jednostki

16
Badanie sprawozdania finansowego zakładu
przez biegłego rewidenta
Przygotowanie przez zakład planów
finansowych
Działania monitorujące jakość usług
w zakładzie

Łącznie

1

0,35

0,38

0,36

36%

3

1,4

1,13

1,32

44%

4

1

1,56

1,16

29%

50

17,6

10,9

16,33

33%

* Przy obliczaniu średniej w kategoriach występujących wyłącznie dla szpitali przyjęto wyniki uzyskane przez szpitale.

Wyniki uzyskane w pozostałych kategoriach należy uznać za niskie i bardzo niskie.
Najniższe wyniki (prócz wspomnianej integracji systemu komputerowego) odnotowano
w kategorii wyliczenia kosztów farmakoterapii, wypracowania i wdrożenia standardów
postępowania medycznego oraz systemu oceny pracowników.
Przedstawione rezultaty pokazują, jak niewielką wagę przywiązuje się w zakładach
opieki zdrowotnej do kwestii zatrudnienia. Można spekulować, że struktura zatrudnienia
wynika z uwarunkowań historycznych i jest rezultatem możliwości finansowych, a nie
rzeczywistych potrzeb.
Osobny

komentarz

należałoby

poświęcić

zagadnieniom

jakości.

Zaledwie

o 9 zakładach spośród 28 można powiedzieć, że w sposób regularny prowadzą badania
jakości świadczonych przez siebie usług; 8 zakładów w latach 1999-2001 nie prowadziło
żadnych działań w tym obszarze; 13 spośród 20 szpitali nie monitorowało zakażeń
szpitalnych.
Widoczne są także wyraźne różnice między wynikami uzyskanymi przez szpitale
i pozostałe zakłady. Różnice te można przypisać temu, że szpitale są z reguły organizmami
znacznie większymi, zajmują się cięższymi przypadkami chorobowymi, co sprawia, że muszą
być sprawniej zarządzane, a brak sformalizowanych narzędzi zarządczych powodować będzie
problemy organizacyjne o znacznie większej skali.
Należy także odnotować, że wyniki uzyskane przez zakłady w Małopolsce nie różnią
się znacząco od tych, jakie uzyskano wcześniej na Pomorzu26 (mimo odmiennej metodologii
badania). Doświadczenia autorów wskazują także, że poziom jakości zarządzania w innych
samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przedstawia się podobnie.

26

T. Jędrzejczyk, P. Popowski: Marszałek monitoruje szpitale, „Służba Zdrowia” nr 82-83/2000.
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Efekt ywność działania

Wyniki badań efektywności działania przedstawiane są poniżej w tabeli 2, bez
dodatkowych komentarzy.
Tabela 2

Efektywność działania w zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego
Zagadnienie
Zmiana liczby personelu medycznego w stosunku
do niemedycznego
Zmiana liczby łóżek w stosunku do liczby
personelu medycznego
Zmiana liczby pacjentów w stosunku do liczby
personelu medycznego
Zmiana czasu pobytu
Zmiana przychodów ze źródeł pozapublicznych
w stosunku do całości kosztów za lata 2000-2001
Zmiana przychodów ze źródeł pozapublicznych
w stosunku do całości kosztów za lata 1999-2001
Zmiana przychodów w stosunku do kosztów
w przeliczeniu na jednego zatrudnionego

Łącznie

Maks.
punktacja

Szpitale

Inne
jednostki

Średnia*

Średnia /
Wagi

1

0,8

0,5

0,71

71%

1

0,4

0,75

0,50

50%

2

1,1

-

1,10

55%

1

0,55

-

0,55

55%

3

1,35

1,5

1,39

46%

1

0,6

0,75

0,64

64%

3

1,35

1,5

1,39

46%

12

6,15

5

6,29

56%

* Przy obliczaniu średniej w kategoriach występujących wyłącznie dla szpitali przyjęto wyniki uzyskane przez szpitale.

Zakończenie
Przedstawione powyżej instrumentarium oraz wyniki badania zakładów opieki
zdrowotnej województwa małopolskiego zostały zaprezentowane na specjalnym spotkaniu
z dyrektorami badanych zakładów. W dyskusji nad przydatnością wykorzystanego modelu
podniesiono kilka kwestii, z których jedną na zakończenie warto odnotować.
Była to kwestia zróżnicowania zakładów tworzących badaną grupę. Z jednej strony,
zastosowane instrumentarium można uznać za sprofilowane do badania jakości zarządzania
zakładów opieki zdrowotnej, ale z drugiej strony - nie uwzględnia ono specyfiki każdego
zakładu – inaczej bowiem jest zarządzany duży wielospecjalistyczny szpital wojewódzki,
a inaczej zespół przychodni. Można założyć, że dalsze jego uszczegóławianie i uwzględnienie
specyfiki tak różnorodnych zakładów mogłoby wpłynąć na poprawienie jakości
i wiarygodności badania.
Nie jest zaskoczeniem oczekiwanie dyrektorów, by ich jednostki traktowane były
z uwzględnieniem jeżeli nie wszystkich, to znacznej większości specyficznych uwarunkowań
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ich działania. To z kolei - z jednej strony - skłania do doskonalenia narzędzia badawczego, by
umożliwiać uwzględnienie tej specyfiki, z drugiej zaś rodzi zagrożenie, że w efekcie możemy
otrzymać hybrydę, która nie umożliwi dokonywania porównań między poszczególnymi
zakładami.
Warto na koniec powtórzyć, że są podstawy do twierdzenia, że nie prowadzi się
szerszych badań nad jakością zarządzania w ochronie zdrowia. Stwierdzenie to odnosi się do
wszystkich poziomów zarządzania - od Ministerstwa Zdrowia 27 do samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Szczególnie martwi to, że kwestia zarządzania
publicznymi zakładami opieki zdrowotnej nie jest przedmiotem żywszego zainteresowania
organów założycielskich, ani samych zakładów. Przy sporach na temat zasilania finansowego
systemu (wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne) oraz podkreślaniu trudnej kondycji
finansowej zakładów (olbrzymie zadłużenie) w sposób niezrozumiały pomija się aspekt
podniesienia jakości zarządzania. Logika podpowiada, że szczególnie w sytuacji ostrych
ograniczeń finansowych, jakość zarządzania powinna być przedmiotem pogłębionej analizy
i kontroli. Chociaż w literaturze można znaleźć przykłady niskiej jakości zarządzania
w samodzielnych publicznych zakładach28, to w sferze praktyki nie podejmuje się praktycznie
żadnych działań, żeby to niepokojące zjawisko dokładniej zdiagnozować i co rychlej
przystąpić do działań sanacyjnych.
mgr inż. Marcin Kautsch
dr Jacek Klich
Instytut Zdrowia Publicznego
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

27

28

W „Kontroli Państwowej” nr 6/2002 opublikowano artykuły: jeden autorstwa P. Wasilewskiego:
Nieefektywne pięciolecie oraz drugi, M. M. Gostyńskiej: Wysokospecjalistyczne procedury medyczne –
dostępność świadczeń i ich finansowanie. W obu tekstach znajdziemy starannie udokumentowane (oparte na
wynikach kontroli NIK) przykłady zaniedbań i błędów resortu zdrowia w wypełnianiu istotnych funkcji
zarządczych w obszarach niezwykle z finansowego punktu widzenia wrażliwych, tj. – odpowiednio – w
realizacji budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia w latach 1997-2001 oraz przygotowania i zawierania
przez Ministerstwo Zdrowia umów o wykonanie procedur wysokospecjalistycznych z zakładami opieki
zdrowotnej.
R. Rutka: Czynniki kształtujące styl kierowania w szpitalach, „Przegląd Organizacji” nr 9/2000;
M. Wójtowicz: Czy potrzebne jest zarządzanie, czyli czy woda jest mokra?, „Służba Zdrowia” nr 67-68/1998,
„Szpital Polski” nr 5; M. Bedlicki, H. Kutaj-Wąsikowska, B. Kutryba: Akredytacja - wyzwanie dla ambitnych,
„Zdrowie i Zarządzanie”, t. I, nr 3/1999.

JUBILEUSZ
NAJWYŻSZEGO URZĘDU KONTROLNEGO REPUBLIKI SŁOWACKIEJ
Najwyższy Urząd Kontrolny Republiki Słowackiej w kwietniu 2003 r. obchodzi
dziesiątą rocznicę utworzenia. Na jubileuszowe uroczystości, które odbyły się w Bratysławie
w dniach 2-4 kwietnia zostali zaproszeni:
Sekuła,

prezes Najwyższej Izby Kontroli – Mirosław

prezes austriackiej Izby Obrachunkowej – Franz Fiedler, prezes Najwyższego

Urzędu Kontrolnego Republiki Czeskiej – Lubomir Volenik, prezes Federalnej Izby
Obrachunkowej Niemiec – Dieter Engels, prezes Państwowej Izby Obrachunkowej Węgier –
Árpád Kovács, prezes Trybunału Obrachunkowego Słowenii – Vojko Anton Antončič,
prezes Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej i prezydent EUROSAI – Siergiej W.
Stiepaszyn, prezes Izby Obrachunkowej Ukrainy – Walentyn Symonenko oraz prezydent
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – Juan Manuel Fabra Valles i członek Komisji
Europejskiej – Michaele Schreyer.
Z okazji jubileuszu życzymy Kierownictwu i Pracownikom Najwyższego Urzędu
Kontrolnego Republiki Słowackiej, aby odpowiedzialna i trudna służba kontrolna przynosiła
wiele pożytku i skutecznie chroniła Państwo Słowackie przed błędami w gospodarowaniu
groszem publicznym.
*
Tekst przemówienia wygłoszonego przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli –
Mirosława Sekułę na uroczystej jubileuszowej sesji zamieszczamy obok.

Kontrola a proces integracji europejskiej
Szanowny Panie Prezesie – Drogi Josefie, Szanowni Dostojni Goście,
Drodzy Koledzy!
Przede wszystkim chciałbym podziękować Panu Stahl za zaproszenie do wzięcia
udziału w obchodach 10 rocznicy utworzenia Najwyższego Urzędu Kontrolnego Słowacji.
Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być tutaj z Wami w tym historycznym dniu.
Kiedy spojrzymy wstecz, musimy się zgodzić, że okres 10 ostatnich lat był bardzo
znaczący dla tej części Europy. Zapoczątkowany w latach dziewięćdziesiątych proces
przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej przeniknął wszystkie obszary
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naszego życia gospodarczego, społecznego i politycznego, dlatego również w pracy
Najwyższej Izby Kontroli zajmuje on szczególne miejsce. Zarówno w odniesieniu
do poszerzenia zakresu kontroli, jak i stosunku do zmian instytucjonalnych Izby – procesu,
którego podmiotem stała się cała administracja kraju.
Na podstawie zdobytych już doświadczeń wiemy, że właściwe przygotowanie
najwyższych organów kontroli do akcesji jest procesem długotrwałym i złożonym,
obejmującym szeroki zakres zagadnień, począwszy od właściwego przygotowania kadr,
wyposażenia ich w nowoczesne narzędzia pracy, aż do wypracowania strategii
programowania, przeprowadzania i wykorzystywania wyników kontroli. Celem tego procesu
jest pełne dostosowanie możliwości polskiej kontroli państwowej do funkcjonowania
w obszarze zagadnień dotyczących integracji europejskiej, zarówno w skali naszego kraju,
jak i w środowisku międzynarodowym.
Należy zaznaczyć, że konstytucyjne i ustawowe uprawnienia Najwyższej Izby
Kontroli odpowiadają zasadniczym standardom światowym. Zapewniają one Izbie faktyczną
niezależność od rządu i podległość wobec parlamentu oraz uprawnienia kontrolne, które
umożliwiają pełne kontrolowanie zagadnień związanych z przebiegiem procesu integracji
europejskiej, według kryteriów określonych w Konstytucji RP i ustawie o NIK, a więc
legalności, gospodarności, rzetelności oraz celowości prowadzonych działań.
W Najwyższej Izbie Kontroli proces wewnętrznych przemian zainicjowano już
na początku lat dziewięćdziesiątych, ale w ostatnich czterech latach został znacznie
zintensyfikowany i nabrał wręcz szalonego tempa w ubiegłym roku. W procesie tym
znaczną wagę przykładamy do konsekwentnej polityki kadrowej, w której staramy się kłaść
nacisk – z jednej strony – na zatrudnianie nowych, młodych pracowników, mających wiedzę i
doświadczenie w różnych obszarach związanych z integracją europejską, z drugiej zaś – na
podnoszenie kwalifikacji doświadczonej kadry kontrolerskiej. Szkolimy kontrolerów na
seminariach i kursach dotyczących zagadnień integracji europejskiej, m.in. na takie tematy,
jak prawo europejskie czy procedury finansowe obowiązujące przy wykorzystywaniu
środków Unii Europejskiej. Ważnym elementem tego procesu jest również wspieranie nauki
języków obcych podejmowanej przez pracowników NIK. Usprawnieniu pracy kontrolerów,
jak również zapewnieniu dostępu do informacji wspomagających działalność merytoryczną
NIK służy, zapoczątkowany w 1994 r., proces informatyzacji.
Jednakże kluczowe znaczenie dla rozwoju działalności kontrolnej NIK w dziedzinie
integracji europejskiej ma współpraca międzynarodowa. Celem tej współpracy jest
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identyfikacja wyzwań stojących przed najwyższym organem kontroli, wypracowywanie
właściwych strategii działania, wymiana doświadczeń oraz wzbogacanie warsztatu
kontrolerskiego. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca zarówno bilateralna, jak
i multilateralna z najwyższymi organami kontroli krajów Europy Środkowej i Wschodniej,
dla których, podobnie jak dla NIK, zagadnienia związane z integracją europejską stanowią
jedno z najważniejszych wyzwań ostatnich lat. Współpraca ta opiera się na wymianie
informacji i doświadczeń, prowadzeniu kontroli równoległych oraz wspólnym poszukiwaniu
rozwiązań, dzięki którym najwyższe organy kontroli krajów naszego regionu mogą w coraz
większym zakresie uczestniczyć w procesie przygotowania do członkostwa w Unii
Europejskiej.
Najwyższa Izba Kontroli od kilku lat prowadzi również współpracę dwustronną
z najwyższymi organami kontroli krajów Unii Europejskiej. Jej celem jest wypracowanie
modelu współpracy roboczej, praktykowanej pomiędzy najwyższymi organami kontroli
krajów „piętnastki”. Wynika z tego zasadnicza korzyść, jaką jest możliwość zapoznania się
z doświadczeniami i wiedzą kolegów z krajów Unii Europejskiej. Również współpraca
z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym przyniosła NIK wymierne korzyści w dziedzinie
kontroli. Charakter tej współpracy jest uwarunkowany obszarem zainteresowań NIK
i Trybunału, który choć z jednej strony dotyczy działalności różnych podmiotów, to jednak
wspólnym elementem jest zainteresowanie wykorzystaniem tych samych pieniędzy - środków
pomocowych przeznaczonych dla Polski przez Unię Europejską. Korzyścią wynikającą z tej
współpracy jest możliwość uzyskania całościowego obrazu procesu wykorzystania środków,
ze wskazaniem problemów występujących po obu stronach. Nasza współpraca z Trybunałem
dotyczy obecnie wszystkich etapów procesu kontrolnego. Poczynając od wymiany informacji
na temat planowanych kontroli, która umożliwia takie programowanie działań kontrolnych,
aby ujmować w nich te same grupy zagadnień, poprzez udział kontrolerów NIK w kontrolach
przeprowadzanych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy na terenie Polski i wymianę
spostrzeżeń, a skończywszy na wzajemnym udostępnianiu raportów z przeprowadzonych
kontroli. Współpraca ta umożliwia zapoznawanie się z metodyką pracy audytorów
europejskich oraz gromadzenie wiedzy pozwalającej na formułowanie naszych programów
kontroli w sposób komplementarny do programów Trybunału. Nasi kontrolerzy, dzięki
kilkumiesięcznym stażom w ETO, mogą również od „wewnątrz” zapoznać się z kolejnymi
etapami kontroli prowadzonymi przez Trybunał.
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Wszystkie te działania NIK służą jak najlepszemu wypełnianiu naszego głównego
zadania, jakim jest prowadzenie działalności kontrolnej, która w dziedzinie integracji
europejskiej koncentruje się na dwóch obszarach problemowych: przebiegu i koordynacji
działań dostosowawczych wewnątrz administracji rządowej oraz wykorzystaniu środków
przekazywanych Polsce w ramach pomocy Unii Europejskiej.
Począwszy od 1990 r. NIK przeprowadziła dwadzieścia parę kontroli związanych
bezpośrednio ze sprawami integracji europejskiej. Kontrole dotyczyły takich zagadnień, jak:
wykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej oraz realizacja działań integracyjnych
w różnych dziedzinach, wdrażanie programów dostosowawczych, koordynacja i finansowanie
realizacji postanowień Układu Europejskiego, harmonizacja polskiego prawa z prawem Unii
Europejskiej, jak również kontrole stanu dostosowania w wybranych dziedzinach gospodarki
do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Ponadto zagadnienia związane
z integracją europejską stanowiły istotny element kontroli tych instytucji i obszarów
aktywności państwa, które nie są bezpośrednio związane ze sprawami integracyjnymi, ale
mają z nimi związek, np. funkcjonowanie administracji celnej, aparatu skarbowego,
transportu, łączności czy ochrony środowiska. Takich kontroli od 1990 r. były setki.
Obszarem o kluczowym znaczeniu dla sprawnego przebiegu procesu integracji
europejskiej jest sposób programowania i koordynacja działań dostosowawczych. Wyniki
kontroli NIK wskazywały na błędy popełniane przy opracowywaniu i wdrażaniu kolejnych
programów dostosowawczych. Zadania prointegracyjne w tych programach określano
hasłowo, z reguły bez wskazania zakresu poszczególnych prac, realnych terminów ich
realizacji, środków i źródeł finansowania. Kolejną dziedziną objętą kontrolami NIK była
harmonizacja prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Jednym z istotnych problemów
w tej dziedzinie było nierealizowanie lub nierzetelne wypełnianie przez resorty obowiązku
formułowania opinii wstępnych o zgodności sporządzonych projektów aktów prawnych
z prawem europejskim. Wskazanie przez NIK tych błędów pozwoliło na poprawę pracy wielu
urzędów administracji publicznej i instytucji odpowiedzialnych za koordynację i wdrażanie
programów dostosowawczych.
Drugim ważnym obszarem aktywności kontrolnej NIK w dziedzinie integracji
europejskiej jest wykorzystanie środków pomocowych otrzymywanych z Unii Europejskiej.
Przeprowadzone przez NIK kontrole dotyczyły koordynacji i nadzoru nad programami Phare
na szczeblu centralnej administracji rządowej oraz administrowania i wykorzystania
poszczególnych funduszy pomocowych przez jednostki zarządzające programami.
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Należy zaznaczyć, iż - początkowo - wykorzystanie środków pochodzących z pomocy
zagranicznej było

obszarem trudnym do kontrolowania ze względu na brak krajowych

regulacji prawnych w tym zakresie. Między innymi dzięki raportom NIK środki pomocowe
zostały uwzględnione w ustawie o finansach publicznych oraz zostały objęte dyscypliną
budżetową. Miało to szczególne znaczenie wobec wzrostu przepływu środków finansowych
z Unii Europejskiej do Polski w formie funduszy przedakcesyjnych, a następnie
strukturalnych, których wykorzystywanie wiąże się ze zwiększeniem zaangażowana
i odpowiedzialności strony polskiej. Obecnie NIK w swoich kontrolach dotyczących
wykorzystania środków przedakcesyjnych koncentruje się głównie na zagadnieniach kontroli
wewnętrznej wydatkowania tych środków.
W minionych latach sprawy integracji europejskiej były jednym z priorytetów
w planowaniu działalności kontrolnej, jak również na forum międzynarodowym. Myślę,
iż dany nam czas na przygotowanie do członkostwa w Unii Europejskiej Najwyższa Izba
Kontroli dobrze wykorzystała. Jednakże nie zamierzamy osiąść na laurach, zamierzamy
kontynuować współpracę międzynarodową, zarówno dwustronną, jak i wielostronną,
a szczególnie tak korzystne i kształcące formy współpracy, jak prowadzenie kontroli
równoległych i wspólnych oraz wymiana doświadczeń. Należy bowiem mieć świadomość,
iż zawsze jest miejsce na to, by poprawić funkcjonowanie naszych instytucji poprzez
korzystanie z wymiany myśli i doświadczeń innych. Dlatego jestem niezwykle rad, że przy
tak ważnej dla naszych słowackich Kolegów uroczystości mogę wypowiedzieć te słowa,
ponieważ to właśnie Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky jest jednym
z najważniejszych międzynarodowych partnerów na naszej drodze do zjednoczonej Europy.

Adam Niedzielski

NACZELNY ORGAN KONTROLI W PAŃSTWIE FEDERACYJNYM NA
PRZYKŁADZIE URZĘDU KONTROLERA I AUDYTORA GENERALNEGO INDII

Poniższy artykuł jest zapisem spostrzeżeń dotyczących specyfiki organizacji
i działalności najwyższego organu kontroli w państwie federacyjnym, które nasunęły mi się
podczas pobytu delegacji Najwyższej Izby Kontroli w Indiach1. Delegacja NIK uczestniczyła
w polsko-indyjskim seminarium na temat kontroli dochodów publicznych, zorganizowanym
przez Urząd Kontrolera i Audytora Generalnego Indii (Comptroller and Auditor General of
India – CAG) w Narodowej Akademii Audytu i Księgowości w Shimli (Indie) na początku
listopada 2002 r.
Do spotkania ekspertów polskich i indyjskich z naczelnych organów kontroli
państwowej doszło dzięki podpisanemu w 2000 r. memorandum o współpracy między
Najwyższą Izbą Kontroli a Urzędem Kontrolera i Audytora Generalnego Indii. Umowa
ta przewiduje m.in. coroczne dwustronne konsultacje poświęcone problematyce prowadzenia
kontroli. Wizyta w 2002 r. była już drugim spotkaniem w ramach cyklu listopadowych
konsultacji. Pierwsze miało miejsce w 2001 r., kiedy to Najwyższa Izba Kontroli gościła
przedstawicieli CAG. W trakcie spotkania w 2001 r. strona polska przedstawiła podstawy
prawne i organizacyjne funkcjonowania NIK, dyskutowano na temat sposobów kontroli
zjawiska korupcji oraz – korzystając z bogatego doświadczenia strony indyjskiej w tej
dziedzinie – omawiano problemy związane z informatyzacją działalności NIK.
W artykule postaram się przedstawić zasady funkcjonowania naczelnych organów
kontroli państwowej na tle różnych modeli organizacji państwa: modelu federacyjnego oraz
unitarnego. Najpierw będzie mowa o uprawnieniach i obowiązkach najwyższego organu
kontrolnego Indii, a następnie metodach prowadzenia audytu stosowanych w tej instytucji.
Zakres uprawnień i obowiązków zostanie zaprezentowany na podstawie analizy głównych
dokumentów regulujących zasady działania CAG, natomiast metody audytu – na przykładzie
sposobu kontroli dochodów publicznych w Indiach. Punktem odniesienia przy analizie
specyfiki funkcjonowania naczelnego organu kontroli państwowej w państwie federacyjnym
będzie Najwyższa Izba Kontroli – organ kontroli w państwie unitarnym.

1

Analizę indyjskiego systemu kontroli można znaleźć w artykule R. Szawłowskiego: Indian Audit and
Accounts Department – Najwyższy organ kontroli Republiki Indii, „Kontroli Państwowa” nr 6/1996.
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Pierwszy z prezentowanych modeli ustrojowych – tj. model federacyjny – definiuje
państwo jako związek niezależnych wspólnot, mających przywilej stanowienia własnego
prawa. Wspólnoty te tworzą federację, decydując się tym samym na pewien – chociaż
minimalny – stopień zgodności stosowanych norm. Model unitarny przewiduje jednolity
system prawny, z możliwością decydowania mniejszych wspólnot o niektórych aspektach
prawa – jednak zawsze w granicach norm wyznaczonych przez ogólnokrajową legislaturę.
W modelu federacyjnym system prawny powstaje zatem „oddolnie”, tj. najpierw
we wspólnotach, a następnie w drodze porozumienia na szczeblu federalnym, natomiast
w modelu unitarnym – „odgórnie”, tj. najpierw na szczeblu krajowym, z pewną przestrzenią
do wypełnienia przez normy lokalne.
Model unitarny funkcjonuje np. w Polsce, gdzie Sejm wraz z Senatem uchwala
ustawy, a rząd akty wykonawcze, które są obowiązujące dla całego kraju, pozostawiając
możliwość decydowania o niektórych sprawach wspólnotom lokalnym (np. poziom stawek
niektórych podatków, przy określonej stawce maksymalnej dla całego kraju). Najbliższym
przykładem państwa federacyjnego są Niemcy, gdzie podział kompetencji w kwestii
stanowienia prawa między legislaturą stanową (landy) a federalną określa konstytucja.
Nieco bardziej oddalonym przykładem państwa federacyjnego są Indie. Jest to
przykład o tyle ciekawy, że stopień zróżnicowania kulturowego między poszczególnymi
stanami jest zdecydowanie większy niż w Niemczech czy np. Stanach Zjednoczonych.
W każdym z 26 stanów Indii używa się innego lokalnego języka, o bogato wykształconej
tradycji i literaturze. Języki te nie są dialektami, bądź w naszym rozumieniu gwarami, ale
zupełnie odmiennymi kulturowo sposobami komunikacji. Ta różnorodność językowa
powoduje, że np. na szczeblu federalnym Indii cała dokumentacja w administracji musi być
prowadzona w dwóch oficjalnych językach, tj. hindi i angielskim. Z kolei na szczeblu
stanowym dokumenty muszą być sporządzane w języku angielskim i lokalnym, dominującym
w danym stanie.
Kontroler i Audytor Generalny (CAG) ma spełniać dwie podstawowe funkcje
w systemie ustrojowym Indii. Odnoszą się one zarówno do szczebla federalnego, jak
i stanowego. Po pierwsze, obowiązkiem CAG jest sprawdzanie w imieniu parlamentu, czy
władza wykonawcza działa w zgodzie z obowiązującym prawem. Po drugie, zadaniem CAG
jest badanie, czy organy administracji podporządkowane egzekutywie stosują regulacje
i przepisy wydawane przez rząd. CAG weryfikuje zatem, czy instytucja podlegająca audytowi
działa zgodnie z zaleceniami i ustaleniami instytucji nadrzędnej bądź to w układzie
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ustrojowym (parlament – rząd), bądź w układzie organizacyjnym (rząd – administracja).
Nadrzędność w tym rozumieniu nie oznacza bezpośredniego podporządkowania, ale jedynie
możliwość określania reguł funkcjonowania dla innej instytucji. Rozwinięciem tej logiki jest
umiejscowienie CAG również w relacji Konstytucja Indii – parlament federalny i parlamenty
stanowe. Urząd CAG jest upoważniony do sprawdzania, czy prawo przyjmowane przez
legislaturę jest zgodne – w odniesieniu do kwestii finansowych – z Konstytucją. CAG pełni
więc swoistą funkcję rzecznika Konstytucji w sprawach finansowych.
W celu wypełniania założonych funkcji, urzędowi CAG nadano niezależny status tak,
aby nie był on ani częścią legislatury, ani – przede wszystkim – egzekutywy. Zapisy
dotyczące umiejscowienia CAG w systemie ustrojowym Indii zawarte są w Konstytucji.
Zgodnie z art. 148 tego dokumentu, kontroler i audytor generalny Indii jest powoływany
przez prezydenta, przed którym składa przysięgę. Może on zostać odwołany jedynie w trybie
przewidzianym dla sędziego Sądu Najwyższego. Oznacza to praktycznie dożywotni (raczej
„doemerytalny”) charakter funkcji, z której ewentualną rezygnację musi przyjąć prezydent.
Usunięcie z urzędu może nastąpić jedynie w razie udowodnionego uchybienia lub braku
kompetencji, po przegłosowaniu większością dwóch trzecich głosów w obu izbach
indyjskiego parlamentu. Ponadto, aby zapewnić całkowitą obiektywność urzędu, osoba
pełniąca obowiązki kontrolera i audytora generalnego nie może po odejściu pełnić już
żadnych funkcji w administracji federalnej ani stanowej.
Szczegółowe regulacje dotyczące działalności CAG zawiera ustawa o obowiązkach,
uprawnieniach i warunkach służby Kontrolera i Audytora Generalnego z 1971 r.2 Ustawa ta
ma analogiczne znaczenie w systemie prawnym Indii jak ustawa o NIK w Polsce. W rozdziale
trzecim ustawy, dotyczącym obowiązków i uprawnień, znajduje się m.in. zakres podmiotowy
audytu. Na tej podstawie kontroli podlegają:
– wszystkie departamenty i urzędy stanowe oraz federalne wraz z komercyjnymi
przedsięwzięciami, takimi jak kolej indyjska, poczta i telekomunikacja;
– przedsiębiorstwa federalne i stanowe (około 1200 podmiotów);
– instytucje niekomercyjne kontrolowane przez państwo na różnych szczeblach (około
400 podmiotów);
– instytucje finansowane w przeważającym stopniu ze środków publicznych (około
4400 podmiotów).

2

The Comptroller and Auditor-General’s (Duties, Powers and Conditions of Service) Act.
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Do zakresu podmiotowego audytu dostosowana jest struktura organizacyjna CAG.
Biuro kontrolera i audytora generalnego jest odpowiedzialne za akceptację ostatecznych
wersji raportów kontrolnych oraz politykę audytu, która obejmuje m.in. wyznaczanie
standardów i celów kontroli oraz zarządzanie zasobami ludzkimi i rzeczowymi całej
instytucji. Biura generalnych księgowych (acountants general) przeprowadzają audyt
wszystkich dochodów i wydatków rządów stanowych oraz kontrolowanych przez nie
przedsiębiorstw i instytucji. Biura głównych dyrektorów audytu (principal directors of audit)
prowadzą kontrolę rządu federalnego, obejmującą oprócz administracji centralnej również
kolej państwową, pocztę i telekomunikację. Oddzielna struktura organizacyjna zajmuje się
audytem przedsięwzięć federalnych, takich jak przedsiębiorstwa komercyjne i instytucje
niekomercyjne we władaniu rządu federalnego. Za audyt są w tym wypadku odpowiedzialne
biura głównych dyrektorów audytu komercyjnego (principal directors of commercial audit).
Procedura audytu prowadzonego przez CAG zmierza do stwierdzenia w każdym
z badanych podmiotów, czy:
– wykazane wydatki miały podstawę prawną zgodną w założeniach z faktycznym
przeznaczeniem środków;
– środki były gromadzone i wydawane zgodnie z przepisami określającymi procedury
zarządzania środkami publicznymi;
– każdy wydatek został dokonany po wcześniejszym zatwierdzeniu przez właściwy
organ odpowiedzialny za wydatki rządowe;
– środki publiczne były wydane właściwie (propriety audit), tj. czy nie wystąpiły
sytuacje niegospodarności;
– cele polityki rządowej były osiągane przy możliwie najniższych kosztach.
Widać tu prawie całkowitą zbieżność celów audytu prowadzonego przez CAG
z kryteriami kontroli zapisanymi w ustawie o NIK. Pierwsze z trzech powyższych punktów
odpowiadają łącznemu pojęciu legalności i rzetelności, czwarty – kryterium celowości
i piąty – efektywności.
Ze względu na federacyjną strukturę organizacyjną państwa, większość środków
publicznych w Indiach jest oddana do dyspozycji rządów stanowych. Rząd centralny zabierał
w latach 2000-2001 nieco ponad 40% dochodów publicznych, podczas gdy pozostałe 60%
trafiało do rządów stanowych. Łącznie oba te segmenty państwa stanowią około 20% PKB
Indii (9% PKB – rząd centralny, 11% PKB – rządy stanowe), co jak na standardy europejskie
jest wielkością raczej niedużą.

5
Logika finansowych zależności między budżetem centralnym a budżetami stanowymi
Indii jest zbliżona do rozwiązań stosowanych w Polsce. Rządy stanowe – podobnie jak
samorządy lokalne w Polsce – posiadają zarówno własne tytuły dochodowe, udziały
w podatkach ściąganych przez administrację centralną, jak i dochody przekazywane z budżetu
centralnego w postaci dotacji. Na tym jednak podobieństwa się kończą.
Głównym elementem odróżniającym system finansowania władz stanowych w Indiach
od systemu finansowania samorządów w Polsce jest stopień niezależności finansowej tych
podmiotów. Rządy stanowe w Indiach są zdecydowanie bardziej samodzielne finansowo niż
samorządy w Polsce. Udział dotacji w całości dochodów władz stanowych wynosi w Indiach
około 15%, podczas gdy w Polsce relacja subwencji i dotacji do dochodów samorządów
lokalnych sięga 60%.
Druga różnica dotyczy rozłożenia tytułów podatkowych między sektor centralny
a stanowy (w Polsce samorządowy). W Indiach finansowanie rządów stanowych opiera się
na podatkach pośrednich. Podatek od sprzedaży3 oraz akcyza stanowa to około 75%
dochodów podatkowych pobieranych przez rządy stanowe. Wszystkie podatki bezpośrednie,
tj. podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych, zasilają
budżet centralny. Logika tego podziału wynika z obserwacji, że wpływy z podatków
bezpośrednich charakteryzują się w Indiach większą elastycznością, wrażliwością na zmiany
w otoczeniu makroekonomicznym. Tym samym, w celu zapewnienia większej stabilności
finansów stanowych, ich dochody opierają się na podatkach pośrednich.
Bez względu jednak na to, gdzie trafiają wpływy z poszczególnych podatków,
kontroler i audytor generalny Indii ma za zadanie przeprowadzić ich uniwersalny audyt.
Zgodnie z Konstytucją Indii oraz ustawą regulującą działalność CAG, audytowi podlegają
wszystkie wpływy na poczet skonsolidowanych dochodów publicznych. Kontrola podatków
obejmuje zarówno fazę naliczania podatku, fazę jego poboru, jak i fazę dysponowania
zebranymi w ten sposób środkami publicznymi.
Cele kontroli w odniesieniu do samych dochodów dotyczą tylko dwóch pierwszych
etapów i są zdefiniowane jako ocena:
– skali błędów i pomyłek popełnianych przez władze podatkowe przy szacowaniu
bazy podatkowej, tj. dochodów lub majątku podatników (osób fizycznych i prawnych);
– stopnia zgodności działalności administracji podatkowej z regulacjami podatkowymi
w fazie szacowania i poboru podatku;

3

Rząd Indii dopiero przygotowuje się do wprowadzenia podatku od towarów i usług.

6
– efektywności procedur stosowanych przez administrację podatkową.
Aby osiągnąć powyższe cele, kontrola dochodów publicznych prowadzona jest na
dwóch płaszczyznach. Pierwszą z nich jest audyt odnoszący się do wyceny należności
podatkowych, który dalej – roboczo – będę nazywał audytem rachunkowym (assessment
audit). Prowadzony jest on w urzędach podatkowych i polega na weryfikacji poprawności
danych znajdujących się w aktach podatników. Sprawdzeniu podlega jedynie próbka całej
populacji dobrana przy akceptacji danego poziomu ryzyka. W trakcie badania kontrolerzy
sprawdzają, czy należności podatkowe zostały prawidłowo naliczone, nałożone i pobrane.
Poprawność

rachunkowa

obejmuje

zatem

poprawność

obliczeń

znajdujących

się

w formularzach oraz dopuszczalność uwzględnionych tam ulg i odpisów. Audyt rachunkowy
nie przewiduje dodatkowego zaangażowania ze strony podatnika w postaci składania
jakichkolwiek wyjaśnień lub uzupełnień. Podsumowując zatem, zadaniem kontroli
rachunkowej dochodów jest potwierdzenie rzetelności rozliczeń prowadzonych przez
administrację podatkową.
Oprócz wymiaru czysto rachunkowego, audyt dochodów publicznych w Indiach
ma wymiar

systemowy

(systems

appraisals).

Jego

zadaniem

jest

wskazywanie

nieskuteczności prawa, niedoskonałości procedur stosowanych w administracji podatkowej
oraz – z najbardziej ogólnej perspektywy – słabych stron całego systemu podatkowego, które
ujawniają się w trakcie audytu rachunkowego.
Wyniki audytu dochodów publicznych przedstawiane są w szczegółowych raportach,
które – po zatwierdzeniu przez kontrolera i audytora generalnego – są przedkładane:
– na poziomie stanowym – odpowiedniej legislaturze stanowej oraz Parlamentarnej
Komisji Rachunków (Parlimentary Accounts Committee – PAC);
– na poziomie centralnym – tylko Parlamentarnej Komisji Rachunków.
Następnie PAC przedstawia władzy wykonawczej swoje rekomendacje oparte na
wnioskach z audytu.
Warto zauważyć, że CAG nie formułuje bezpośrednio zaleceń dla egzekutywy – może
czynić to jedynie za pośrednictwem PAC. Jest to nieco inne rozwiązanie systemowe niż
funkcjonujące obecnie w Polsce, gdzie Najwyższa Izba Kontroli kieruje swoje wnioski i
zalecenia

w

wystąpieniu

pokontrolnym

bezpośrednio

do

egzekutywy

(np. do ministrów występujących w roli kierowników jednostek kontrolowanych).
Rozwiązanie przyjęte w Indiach powoduje w rezultacie ograniczenie możliwości wpływu
CAG na kształtowanie prawa i procedur odnoszących się do funkcjonowania administracji
państwowej w kontrolowanych dziedzinach. Podczas seminarium polsko-indyjskiego eksperci
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CAG wskazywali właśnie na ten element jako główny czynnik zmniejszający skuteczność
i efektywność przeprowadzanego audytu. Niemniej jednak, również w zakresie poprawy
stanu prawnego, CAG może pochwalić się sporymi sukcesami.
Przykładowo, kontrola podatków bezpośrednich przeprowadzona przez CAG w latach
budżetowych od 1997/1998 do 2000/2001 ujawniła niedoszacowanie należności podatkowych
na kwotę około 3 mld USD w tym okresie przy rocznych wpływach z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych i prawnych w roku budżetowym 2000/2001 rzędu 14 mld
USD. Źródłami tych niedoszacowań były m.in. niedoskonałości systemu prawnego, które po
pośredniej interwencji CAG zostały zlikwidowane.
Rezultatami kontroli prowadzonej na płaszczyźnie systemowej były m.in.:
– odmowa zwolnień podatkowych dla firm unikających opodatkowania poprzez
tworzenie spółek zależnych;
– opodatkowanie aktywów netto firm współzależnych;
– zabezpieczenie przed unikaniem opodatkowania korporacji transnarodowych, które
zawyżały wydatki central.
W odniesieniu do podatków pośrednich kontrole CAG doprowadziły m.in. do:
– zwiększenia nadzoru nad transferem kapitału między stanami Indii przez zalecenie
wprowadzenia podwójnej weryfikacji transakcji odbywających się między stanami – transfery
te prowadziły często do zaniżania płaconego podatku przez zatajenie lub zaniżenie obrotów;
– określenia stawki akcyzy stanowej w przeliczeniu na czysty spirytus zamiast – jak
to było do tej pory – na wagę podstawowego surowca stosowanego w Indiach do wytwarzania
alkoholu – w trakcie audytu zauważono, że wykazany w raporcie poziom produkcji spirytusu
z melasy jest bardzo niski;
– rozpatrzenia celowości prowadzenia przez państwo loterii i innych gier losowych
dających minimalne bądź wręcz ujemne przychody w ujęciu netto.
Różnice w systemie organizacji państwa między Polską (model unitarny) a Indiami
(model federacyjny) znajdują odzwierciedlenie w zróżnicowaniu struktury organizacyjnej
naczelnych organów kontroli państwowej oraz nieco innym zdefiniowaniu ich roli. Model
federacyjny państwa wymaga podporządkowania CAG konstytucji, a nie parlamentowi
federalnemu bądź parlamentom stanowym, ponieważ to konstytucja jest elementem
decydującym o spójności państwa federacyjnego. W Polsce istnieje jeden parlament
stanowiący prawo, dlatego też NIK została podporządkowana bezpośrednio legislaturze.
Zróżnicowanie w strukturze organizacyjnej najwyższych organów kontroli jest również
naturalną pochodną systemu ustrojowego państwa. Organizacja CAG odzwierciedla
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dwuwymiarowość państwa federacyjnego, podczas gdy w Polsce nie istnieje potrzeba
organizacji

podwójnych

departamentów

funkcjonalnych

zajmujących

się

tą

samą

problematyką,tylko na innych szczeblach.
Pomimo różnic organizacyjnych i prawnych między polskim a indyjskim naczelnym
organem kontroli państwowej, podejście do definiowania celów i kryteriów kontroli w NIK
i CAG jest bardzo zbliżone. Jest to o tyle naturalne, że przedmiot kontroli jest – mimo innej
organizacji państwa – podobny. Jako pointę artykułu można wykorzystać stwierdzenie
Vijayendry N. Kaula, obecnego kontrolera i audytora generalnego Indii, który podczas
spotkania z polską delegacją w New Delhi powiedział „...istnieją różne drogi osiągania tych
samych celów...”
mgr Adam Niedzielski
Departament Budżetu i Finansów w NIK
pracownik naukowy Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Wojciech Zdasień

SZKOLENIE W ZAKRESIE KONTROLI FINANSOWEJ
WEDŁUG STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH
ORAZ OZNACZANIA OBSZARÓW NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W dniach 9–20 września 2002 r. w Tallinie odbyło się szkolenie zorganizowane przez
INTOSAI Development Initiative (IDI), przedstawiające techniki kontroli finansowej
stosowane przez instytucje kontrolne krajów o rozwiniętej demokracji, jak również prywatny
sektor audytorski, oraz

prezentujące techniki oznaczania

obszarów

potencjalnych

nieprawidłowości. Przeprowadzili je przeszkoleni przez tę organizację instruktorzy
pochodzący z krajów Europy Środkowej i regionu Morza Śródziemnego. Uczestnikami byli
kontrolerzy naczelnych instytucji kontrolnych Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy,
Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Rumunii, Turcji i Węgier.
Zajęcia podzielono na część teoretyczną, poświęconą kolejnym etapom kontroli
finansowej (w sumie 16 sesji), oraz część praktyczną, podczas której kontrolerzy w grupach
mieszanych wykonywali zadania typu „studium przypadku” związane z przedstawianym
tematem, a następnie swoje rozwiązania prezentowali pozostałym uczestnikom kursu,
instruktorom oraz obserwatorom. Prezentacje były na bieżąco komentowane i oceniane.
Kontrola finansowa
Celem wykładów oraz prezentacji było wyjaśnienie uczestnikom idei kontroli
finansowej, przedstawienie stosowanych w praktyce międzynarodowej sposobów planowania
i wykonania tego rodzaju kontroli, ich kluczowych elementów oraz tworzenie standardów
jakościowych oceny kontrolowanych zjawisk1. Każda z 16 sesji stanowiła rozwinięcie
kolejnego etapu postępowania w procesie planowania i wykonania kontroli finansowej. Ich
problematyka była poświęcona:
– sposobom uzyskiwania informacji na temat działalności i specyfiki jednostki
kontrolowanej,
– pojęciu istotności,

1

Zob. też: J. Kobeszko: Kontrola finansowa realizowana przez Narodowy Urząd Kontroli Wielkiej Brytanii,
„Kontrola Państwowa” nr 4/1995; J. Mazur: Poszukiwanie wymiernych wskaźników oceny w kontroli
wykonania budżetu państwa. (Doświadczenia Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Portugalii), „KP”
nr 6/2000; J. Mazur: Audyt wykonania budżetu państwa przez najwyższe organy kontroli w niektórych
krajach, „KP” nr 4/2002.
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– rozkładowi poszczególnych rodzajów ryzyka w jednostce kontrolowanej,
– określeniu celów kontroli,
– procesowi doboru próby,
– przygotowaniu planu kontroli,
– przygotowaniu i uszczegółowieniu programu kontroli,
– przeprowadzaniu testów procesów kontrolnych,
– przeprowadzaniu badań analitycznych,
– ocenie kontroli i formułowaniu wniosków z kontroli,
– przygotowaniu odpowiednika wystąpienia pokontrolnego.
Na szczególną uwagę – moim zdaniem - zasługuje całkowite oddzielenie tego rodzaju
kontroli od kontroli wykonania zadań (performance audit, value for money audit),
systematyczność i metodyczność działań na każdym etapie planowania i przeprowadzania
kontroli oraz bardzo wyraźne zaznaczenie granic, a także roli poszczególnych obszarów
badań kontrolnych.
W art. 5 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli wyodrębnione są kryteria, jakimi NIK
posługuje się przy ocenie działalności kontrolowanego podmiotu. Kontrola finansowa
przeprowadzana zgodnie ze standardami INTOSAI opiera się głównie na kryterium
legalności. Wymaga ona stosowania – w odpowiedniej kolejności – szczegółowej, zawsze
takiej samej metodyki, pozwalającej na jak najoszczędniejsze gospodarowanie czasem
i zasobami jednostki kontrolującej, minimalizującej powstanie błędów oraz umożliwiającej
wydanie rzetelnej opinii końcowej, bazującej ściśle na wykrytych nieprawidłowościach oraz
ich naturze.
Warto zwrócić uwagę, że kontrole przeprowadzane przez NIK w praktyce stanowią
zazwyczaj połączenie kontroli finansowych z kontrolami wykonania zadań, a metodyka badań
określana jest indywidualnie przez autora programu kontroli, co często sprowadza się
do podania kilku ogólnych reguł postępowania w procesie kontroli. Metody kontroli
finansowej stosowane przez NIK nie pozwalają na ekstrapolację wyników kontroli na całą
kontrolowaną populację.
Jednym z zagadnień, które zwróciło moją uwagę, jest proporcja pomiędzy nakładem
czasu pracy, jakiego wymaga przygotowanie kontroli i czasem spędzonym przez kontrolera w
jednostce. Większość czasu przeznaczonego na przeprowadzenie kompletnego audytu – od
rozpoczęcia gromadzenia informacji o jednostce do przesłania wystąpienia pokontrolnego –
zajmuje planowanie procesu kontroli, dogłębne poznanie specyfiki jednostki oraz
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przeprowadzanie testów danych finansowych. Czynności te wykonywane są w instytucji
kontrolnej i nie absorbują bezpośrednio jednostki kontrolowanej. Stosunkowo niewiele czasu
kontroler spędza w jednostce kontrolowanej, gdzie testuje skuteczność systemu kontroli
wewnętrznej, pobiera dane finansowe oraz ewentualnie wyjaśnia przyczyny nieprawidłowości.
W ten sposób ingerencja kontrolera w bieżącą pracę jednostki kontrolowanej sprowadza się
tylko do niezbędnego minimum.
Pierwszym krokiem w przygotowaniu planu kontroli finansowej jest zapoznanie się ze
specyfiką kontrolowanej jednostki. Powstaje więc plan zawierający niezbędne informacje na
jej temat, źródła danych, które będą wykorzystywane w procesie kontrolnym, metody badań
oraz rozkład czasowy poszczególnych etapów postępowania kontrolnego. Podczas określania
specyfiki jednostki kontroler bierze pod uwagę jej uwarunkowania wewnętrzne, takie jak np.:
plany roczne, strategię, politykę zarządzania, przychody i koszty, rodzaj świadczonych usług,
klientelę, strukturę organizacyjną oraz wiele innych czynników wywodzących się z samej
jednostki. Następnym krokiem jest określenie czynników zewnętrznych kształtujących jej
działalność, tj. m.in.: podstaw prawnych funkcjonowania, czynników ekonomicznych,
społecznych i politycznych, środowiska konkurencji, w jakim jednostka działa.
Zdobycie wiedzy na temat jednostki kontrolowanej pozwala na prawidłowe
przeprowadzenie dalszych etapów planowania kontroli, tj.:
– określenie progu istotności,
– określenie ryzyka kontroli,
– dokładne rozpoznanie i określenie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,
– określenie źródeł pozyskiwania dowodów kontroli,
– zaplanowanie procedur kontrolnych,
– zrozumienie natury transakcji,
– określenie, czy możliwe jest zdobycie właściwych oraz wystarczających dowodów.
Określenie progu istotności
Bardzo ważnym zagadnieniem wydaje się określenie dla kontroli finansowych
definicji progu istotności. Według standardów INTOSAI, zagadnienie uznaje się za istotne,
jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że wiedza o nim mogłaby wpłynąć na użytkowników
sprawozdań finansowych, co oznacza, że powinno być ujawnione w wystąpieniach
pokontrolnych oraz informacjach o wynikach kontroli. Istotność określa się za względu na:
wartość, charakter oraz kontekst.
Istotność ze względu na wartość jest określona jako liczba punktów procentowych,
w których powinna się mieścić wartość błędów, przy zastosowaniu określonego poziomu
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ufności. Im wyższa jest wartość populacji (np. jednostek pieniężnych wydatkowanych
w ramach danego budżetu), tym mniejszy jest próg istotności. W budżecie o wartości
10 000 000 zł nieprawidłowo wydatkowane środki o wartości 50 000 zł mogą nie być istotne,
podczas gdy dla budżetu o wielkości 2 000 000 zł wartość ta może być już istotna.
W praktyce przy badaniu finansowym jednostek stosuje się różne progi istotności dla
poszczególnych kategorii ekonomicznych charakteryzujących jednostkę:
– 0,5-1% dla zysku brutto (gross profit),
– 0,5-1% dla aktywów ogółem, tj. sumy bilansowej (total assets),
– 0,5-5% dla kapitału własnego (sharecholders equity),
– 0,5-1 % dla przychodów (revenue),
– 0,5-2% dla wydatków planowych dla organizacji typu non profit,
– 0% dla gotówki (nawet mały niedobór gotówki w kasie może wskazywać
na nadużycie).
Istotność ze względu na charakter oznacza, że charakter tej nieprawidłowości wymaga
jej ujawnienia bez względu na kwotę. Zazwyczaj chodzi tu o sytuacje nadużyć finansowych.
Jako przykład można tu podać sytuację, gdy szef jednostki wydaje stosunkowo niewielkie
kwoty (kilka, kilkanaście tysięcy złotych) na np. nieuprawnione użytkowanie samochodu
służbowego do celów prywatnych.
Istotność ze względu na kontekst występuje wtedy, kiedy nieprawidłowość
o nieznacznej wartości powoduje istotne konsekwencje. Jako przykłady można podać
niewielką zmianę w sprawozdaniach księgowych, która ze straty czyni zysk, lub też
odwrócenie (zafałszowanie) trendu w sprawozdaniach finansowych.
W kontroli finansowej zostały również określone rodzaje ryzyka towarzyszące
procesowi kontrolnemu, a mianowicie:
– ryzyko nieodłączne (inherent risk) – gdy w toku działania jednostki kontrolowanej
wystąpią błędy i nieprawidłowości i będą one istotne;
– ryzyko zawodności systemów kontroli wewnętrznej (control risk) – gdy systemy
kontroli wewnętrznej nie zapobiegną lub nie wykryją nieprawidłowości powstałych
w jednostce, a będą one istotne;
– ryzyko niewykrycia przez kontrolera (detection risk) – ryzyko, że kontroler nie
wykryje błędów i nieprawidłowości niewychwyconych przez system kontroli wewnętrznej
jednostki kontrolowanej, a będą one istotne;
– ryzyko kontroli (overall audit risk) - ciąży na jednostce kontrolującej i polega na
tym, że błędne sprawozdanie finansowe kontrolowanej jednostki zostanie przyjęte za

5
prawdziwe; matematycznie jest to iloczyn ryzyka nieodłącznego, ryzyka kontroli
wewnętrznej i ryzyka niewykrycia przez kontrolera.
Matematycznie zależność pomiędzy opisanymi rodzajami ryzyka wyraża się
następująco: ryzyko kontroli = ryzyko nieodłączne × ryzyko zawodności systemów kontroli
wewnętrznej × ryzyko niewykrycia przez kontrolera.
Graficznie współzależność pomiędzy poszczególnymi rodzajami ryzyka można
zilustrować za pomocą poniższego rysunku:
Rysunek 1

Ważnym etapem w kontroli finansowej jest sprawdzenie skuteczności działania
struktur i procedur kontroli wewnętrznej w kontrolowanej jednostce. Jeżeli system ten działa
wydajnie, mniejszy jest czynnik ryzyka zawodności kontroli wewnętrznej, a więc kontroler
może zmniejszyć swój nakład pracy opierając się w dużej mierze na ustaleniach kontroli
wewnętrznej. Kiedy system kontroli wewnętrznej funkcjonuje słabo, czynnik ryzyka
zawodności kontroli wewnętrznej jest wysoki. Podnosi tym samym ryzyko kontroli, wobec
czego kontroler musi wybrać bardziej pracochłonne i czułe testy, aby zmniejszyć czynnik
niewykrycia, zmniejszając tym samym ryzyko kontroli.
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Określenie efektywności działania kontroli wewnętrznej musi być przeprowadzone
w systematyczny i rzetelny sposób, bowiem od jego wyniku zależy zakres pracy kontrolera
w jednostce kontrolowanej. W celu właściwego zrozumienia działania systemu kontroli
wewnętrznej kontroler musi przede wszystkim podjąć działania zmierzające do stworzenia
jego modelu. Stosowane w tym procesie techniki to np. wywiady z pracownikami jednostki
kontrolowanej, kwestionariusze, diagramy.
Kontrola wewnętrzna jest - lub powinna być - narzędziem kierownictwa jednostki,
ograniczającym możliwość wystąpienia nieprawidłowości, pomyłek i nadużyć o różnym
charakterze. Rodzaje kontroli wewnętrznej można podzielić na: zapobiegawczą (preventive
control), mającą na celu uniemożliwienie występowania pomyłek i nieprawidłowości
w działaniu jednostki, oraz kontrolę sprawdzającą, której celem jest wykrycie błędów
i nieprawidłowości już powstałych.
Celem badania systemu kontroli wewnętrznej przez kontrolera jest wykrycie w nim
luk lub obszarów niskiej skuteczności, którym to obszarom kontroler powinien poświęcić
szczególną uwagę w wykonywanych przez siebie testach kontrolnych.
W praktyce NIK nie występuje badanie czynnika kontroli wewnętrznej w procesie
kontroli, tak więc ryzyko kontroli jest uzależnione tylko od ryzyka niewykrycia przez
kontrolera. Ryzyko niewykrycia może być minimalizowane przez stosowanie odpowiednich
do sytuacji rodzajów testów, mniej lub bardziej precyzyjnych. Przy określaniu tego rodzaju
ryzyka powinien on wziąć pod uwagę możliwość popełnienia przez siebie dwojakiego rodzaju
błędów: że zastosuje nieodpowiednią do okoliczności procedurę kontrolną oraz że nieprawidłowo
zinterpretuje któryś z dowodów kontroli. Należy jednak zwrócić uwagę, że minimalizowanie
ryzyka niewykrycia przez kontrolera wymaga zwiększonego nakładu pracy i czasu,
potrzebnych do przeprowadzenia bardziej dokładnych testów kontrolnych.
Podejście do kontroli
Zgodnie ze standardami INTOSAI, podejście do kontroli jest definiowane jako
kombinacja różnych typów testów kontrolnych stosowanych w celu uzyskania dowodów
koniecznych do udokumentowania celów kontroli. Celami kontroli finansowych są zawsze:
określenie dokładności i kompletności sprawozdań finansowych jednostki kontrolowanej
i (lub) upewnienie się, czy transakcje wykazane w sprawozdaniach finansowych są legalne.
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Przed określeniem podejścia do kontroli audytor jeszcze raz szacuje ryzyko
zawodności systemów kontroli wewnętrznej oraz ryzyko nieodłączne, klasyfikując je jako:
wysokie, średnie lub niskie.
Wysokie ryzyko zawodności systemów kontroli wewnętrznej oznacza, że poziom
kontroli wewnętrznej nie jest satysfakcjonujący i nie można się na niej opierać. Wysokie
ryzyko nieodłączne oznacza, że kontroler może się spodziewać wielu nieścisłości
(nieprawidłowości).
Średnie ryzyko zawodności oznacza, że kontrolę wewnętrzną trudno jest uznać
za efektywną. Średnie ryzyko nieodłączne oznacza, że kontroler może się spodziewać pewnej
liczby nieścisłości i nieprawidłowości.
Niskie ryzyko zawodności oznacza, że kontrolę wewnętrzną można uznać
za efektywną. Niskie ryzyko nieodłączne oznacza, że kontroler może się spodziewać niewielu
nieścisłości i nieprawidłowości.
Trzeba podkreślić, że oszacowanie ryzyka opiera się na doświadczeniu kontrolera,
który dokonuje jego oceny przed określeniem sposobu podejścia do kontroli. Po określeniu
wymienionych wyżej dwóch rodzajów ryzyka, kontroler decyduje, jaki rodzaj testów, bądź
jakie ich kombinacje, stosować podczas kontroli. Należy podkreślić, że niskie ryzyko kontroli
wewnętrznej zmniejsza liczbę testów, które musi przeprowadzić kontroler.
Określenie metod doboru próby
Dobór

próby

do

kontroli

może

odbywać

się

metodami

statystycznymi,

niestatystycznymi, stosowane jest również testowanie całości populacji.
Za pomocą metod statystycznych kontroler uzyskuje tzw. próbę reprezentatywną,
na podstawie której wnioskuje z całkowitym bądź też wysokim prawdopodobieństwem
o charakterystyce całej populacji. Używając metod statystycznych, kontroler stosuje
mechanizm przypadkowego doboru próby. Wielkość próby jest tutaj ustalana np. za pomocą
tablic statystycznych lub obliczeń. Stosując statystyczne metody doboru próby kontroler musi
dysponować pełną listą transakcji dokonanych przez jednostkę kontrolowaną. Zapis tych
danych w formie elektronicznej – prowadzenie elektronicznej księgowości, które jest
standardem na zachodzie, ale jeszcze nie w Polsce – umożliwia stosowanie specjalistycznego
oprogramowania do przeprowadzania m.in. testów statystycznych. Najbardziej popularnym
programem używanym w ramach komputerowych technik kontroli (computer assisted audit
techniques – CAATs) jest aplikacja IDEA, która ze względu na swoją wszechstronność
pozwala na znaczną oszczędność czasu podczas kontroli.
Metody niestatystyczne z zachowaniem wnioskowania matematycznego polegają
na losowym doborze próby, której wielkość zależy od osądu kontrolera. Ten sposób doboru
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próby umożliwia dokonanie szacunkowej ekstrapolacji, lecz stosując go nie można określić
przedziału ufności, to znaczy nie można stwierdzić, w jakim procencie wnioski
są prawidłowe.
Metody niestatystyczne z wnioskowaniem niematematycznym opierają się w całości
na doświadczeniu kontrolera. Stosowanie tych metod pozwala na formułowanie tylko
ogólnych wniosków dotyczących kontrolowanego zagadnienia. W kontrolach Najwyższej
Izby Kontroli dominuje ten właśnie typ doboru próby, który często jest określony
w programach kontroli.
Warto wymienić kilka podstawowych technik statystycznych doboru próby oraz
omówić jedną z nich, która – moim zdaniem – byłaby szczególnie przydatna
w przeprowadzanych przez NIK kontrolach o charakterze finansowym, zwłaszcza kontroli
budżetu państwa. Metoda ta nosi nazwę doboru próby z prawdopodobieństwem
proporcjonalnym do wielkości elementów.
Prosty dobór losowy (simple random sampling) oznacza, że każdy element populacji
ma taką samą szansę wyboru do próby. Technika ta jest zalecana kiedy zarówno wartość
transakcji, jak i ryzyko, że np. były zawierane niezgodnie z obowiązującym prawem, jest
zbliżone.
Dobór stratyfikowany (stratified random sampling) polega na tym, że populacja
dzielona jest na odpowiednią liczbę warstw, z których każda ma określoną charakterystykę
(np. przedział wartości) i z każdej z tych warstw niezależnie jest pobierana próba – najczęściej
techniką prostego doboru losowego. Technikę tę zaleca się, kiedy populacja nie jest
jednorodna, tzn. poszczególne jej elementy różnią się od siebie wartością lub ryzykiem.
Dobór próby z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości elementów
(monetary unit sampling - MUS) oznacza, że poszczególne elementy populacji są dobierane
z prawdopodobieństwem wprost proporcjonalnym do ich wartości wyrażonej w jednostkach
monetarnych. Metoda ta jest szczególnie przydatna w kontroli finansowej, kiedy występuje
znaczne zróżnicowanie wartości dowodów księgowych w ewidencji. Im większa wartość
danego elementu, tym większa szansa, że zostanie on dobrany do próby. Pierwszym krokiem
w tej metodzie jest obliczenie wartości interwału, która jest ilorazem wielkości całej populacji
wyrażonej w jednostce monetarnej przez wielkość próby odczytywanej z tablic bądź
wyliczanej. Następnie losowo wyłania się punkt startowy. Dalej następuje dobór próby
do kontroli za pomocą odmierzania na kumulacyjnie dodanych płatnościach wartością
interwału. W metodzie tej populacji nie stanowi liczba dowodów księgowych, lecz ich
sumaryczna wartość wyrażona w jednostce monetarnej. Możliwe jest zatem kilkakrotne
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wylosowanie do próby np. tej samej faktury, której wartość jest odpowiednio duża.
W zastosowaniu tej metody szczególnie przydatne są narzędzia informatyczne (CAATs),
zatem warunkiem ich zastosowania jest prowadzenie księgowości w formie elektronicznej.
Dobór wielostopniowy (two stage sampling) jest metodą przydatną wówczas, gdy
transakcje lub zapisy księgowe są dostępne w różnych miejscach i w taki sposób, że
niemożliwy jest dobór próby bezpośrednio z całej populacji. Przykładem mogą być płatności
realizowane w kasach chorych. Na populację składają się wszystkie płatności, lub też ich
wartość, dokonane we wszystkich kasach, natomiast niemożliwe jest wyłonienie od razu
próby do kontroli, ze względu na ich różne położenie terytorialne. W metodzie tej próbę
dobiera się dwuetapowo. Po pierwsze, losowo wybiera się jednostki do kontroli; jeżeli
wartość płatności dokonanych przez każdą jednostkę jest różna, można użyć np. metody
MUS. Po drugie, w wylosowanych jednostkach dobiera się do próby odpowiednią ze względu
na wartość liczbę płatności. Na tym etapie również można stosować metodę MUS.
Podsumowując: korzyścią wynikającą z zastosowania metod statystycznych jest
możliwość wnioskowania na podstawie próby o całej populacji oraz zmniejszenie
pracochłonności analiz.
W praktyce kontrolnej NIK statystyczne metody badań nie były dotychczas szerzej
stosowane, a dobieranie próby do kontroli opiera się zazwyczaj na uznaniu kontrolera lub
metodyce zawartej w programach kontroli, która nie bazuje na metodach statystycznych.
Statystyczne metody doboru próby będą – moim zdaniem – najbardziej przydatne przy
wykonaniu kontroli budżetowej, która jest kontrolą finansową, gdzie określając populację do
przebadania oraz stosując losowe metody jej doboru, można by wyniki kontroli
ekstrapolować – przyjmując pewien przedział ufności – na wykonanie całego budżetu
państwa.
Efektem przeprowadzenia analiz jest sformułowanie dokumentu adresowanego do
kierownictwa jednostki kontrolowanej (tzw. management letter lub management report),
zawierającego w swojej treści opis ustaleń dokonanych przez kontrolera. Celem tego
dokumentu jest wskazanie kierownictwu słabych punktów działania systemu księgowego
i kontroli wewnętrznej oraz wydanie zaleceń mających na celu usprawnienie tych systemów.
Ostatnim etapem postępowania kontrolnego jest sformułowanie opinii końcowej na
podstawie wyników przeprowadzonych testów i analiz, a odnoszącej się do rzetelności
zapisów księgowych oraz legalności zawieranych przez jednostkę transakcji. Jest to faza
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ewaluacji kontrolowanej działalności i można ją porównać do formułowania przez NIK
wystąpienia kontrolnego.
Wydawane są następujące typy opinii:
– Bez zastrzeżeń (unqualified/unmodified). Wydaje się ją, gdy kontrola wypadła
pozytywnie, a zwłaszcza: sprawozdania finansowe zostały sporządzone bez uchybień dla
standardów i norm rachunkowości; sprawozdania są zgodne z wymaganiami aktów prawnych
i innych przepisów; sytuacja prezentowana w sprawozdaniach finansowych jest zgodna
z wiedzą kontrolera o jednostce; ujawnione są wszystkie istotne zagadnienia związane
ze sprawozdaniami finansowymi. Kontroler wystawiający opinię bez zastrzeżeń

nie

zamieszcza w tym dokumencie żadnych uwag i wniosków.
– Bez zastrzeżeń, z paragrafem wyjaśniającym (unqualified with explenatory
paragraph). Niekiedy kontroler może uważać, że czytelnik opinii nie zrozumie w pełni
sprawozdań finansowych. Opinia taka nie zawiera zastrzeżeń, natomiast wyjaśnia pewne
kwestie mogące wzbudzić wątpliwości czytelnika.
– Z zastrzeżeniami, ze wskazaniem obszaru zastrzeżeń (qualified – except for opinion).
Ten rodzaj opinii jest wydawany, gdy kontroler nie zgadza się lub nie ma pewności
co do jednego lub więcej zapisów w sprawozdaniach finansowych, które są istotne, lecz
nienajważniejsze dla zrozumienia tych sprawozdań. Opinia ta wyraża najczęściej
zadowalającą ocenę kontrolowanego obszaru.
– Negatywna (adverse). Taka opinia jest wydawana gdy nieprawidłowości są tak
istotne i fundamentalne, że wykluczają w całości wiarygodność sprawozdań finansowych.
– Odstąpienie od wydania opinii (disclaimer of opinion) – następuje gdy kontroler nie
jest w stanie uzyskać wystarczających dowodów. W tym wypadku potencjalne efekty
związane z brakiem dokumentacji mogą być tak istotne, że podważają wiarygodność
sprawozdań finansowych. Tak nazwany dokument wyjaśnia, dlaczego opinia nie mogła być
wydana oraz wymienia z nazwy wszystkie te obszary, w których kontroler nie mógł zdobyć
wystarczających dowodów.
Przedstawione

opracowanie

dotyka

jedynie

wybranych

kwestii

związanych

z postępowaniem przy prowadzeniu kontroli finansowych, stosowana praktyka jest o wiele
bardziej złożona i bogatsza niż wynika to z powyższego, uproszczonego opisu.
Podsumowując, należy jeszcze raz zwrócić uwagę na elastyczność w doborze i stosowaniu
technik. Warsztat, którym dysponuje kontroler stosujący opisane wyżej metody, jest bardzo
bogaty i wszechstronny, wymaga jednak dużego wyczucia zawodowego, a przede
wszystkim – doświadczenia. Połączenie tych dwóch czynników: metod i praktyki sprawia, że
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powstające raporty rzeczywiście dają rzetelny obraz sytuacji finansowej kontrolowanej
jednostki.
Oznaczanie obszarów nieprawidłowości i korupcji
Część druga szkolenia (trwająca dwa dni) poświęcona była, jak już wcześniej
wspomniałem, roli naczelnych instytucji

kontrolnych

w

oznaczaniu,

wykrywaniu

i zapobieganiu nieprawidłowościom, sprzeniewierzeniom oraz korupcji. Ćwiczenia typu
„studium przypadku”, opracowane przez Zbysława Dobrowolskiego z Najwyższej Izby
Kontroli – Delegatury w Zielonej Górze, opierały się na konkretnych przykładach
pochodzących z kontroli NIK. Miały na celu naukę rozpoznawania i oznaczenia przez
uczestników kursu potencjalnych obszarów nieprawidłowości oraz sprzeniewierzeń
w konkretnych sytuacjach. Szczególnie obszernie został potraktowany temat korupcji.
Analizowano jej przyczyny, czynniki sprzyjające powstawaniu oraz sposoby zapobiegania
i zwalczania.
Podczas zajęć omawiano rolę naczelnych instytucji kontrolnych w zapobieganiu
i zwalczaniu nieprawidłowości oraz sprzeniewierzeń. Ogólny wniosek był taki, że kontrola
powinna się przyczyniać do stwarzania zwartego i przejrzystego systemu zarządzania
finansami w poszczególnych jednostkach oraz wskazywania potencjalnych luk w tym
systemie. Kontrola zewnętrzna powinna również służyć wzmacnianiu i doskonaleniu systemu
kontroli wewnętrznej.
Dokonano

dokładnego

rozróżnienia

pomiędzy

pojęciem

nieprawidłowości

i sprzeniewierzenia (defraudacji), charakteryzując to ostatnie jako działanie celowe
i świadome, niezgodne z prawem, zorientowane na osiągnięcie osobistej korzyści kosztem
innej osoby lub organizacji.
Według definicji sformułowanej w „Konwencji ochrony finansowych interesów
Wspólnot Europejskich” z 1995 r., sprzeniewierzenie naruszające interes finansowy Wspólnot
Europejskich polega na:
1) w odniesieniu do wydatków:
– używaniu bądź prezentowaniu nieprawidłowych lub niekompletnych sprawozdań
lub dokumentów, czego efektem jest sprzeniewierzenie lub przywłaszczenie funduszy z
budżetu Wspólnot Europejskich;
– podawaniu nieprawdziwych informacji bądź ich zatajeniu, co skutkuje
sprzeniewierzeniem lub przywłaszczeniem funduszy z budżetu Wspólnot Europejskich;

12
– ubieganiu się o te fundusze w celu wykorzystania ich w sposób odmienny
od przeznaczonego;
2) w odniesieniu do dochodów:
– używaniu bądź prezentowaniu nieprawidłowych lub niekompletnych sprawozdań
lub dokumentów, czego efektem jest uszczuplenie środków budżetowych Wspólnot
Europejskich;
– podawaniu nieprawdziwych informacji bądź ich zatajaniu, co skutkuje
uszczupleniem środków budżetowych Wspólnot Europejskich;
– niewłaściwym wykorzystaniu legalnie uzyskanych świadczeń, ze skutkiem jak
wyżej.
Wyróżnione zostały następujące podstawowe typy sprzeniewierzeń:
– fałszowanie raportów i sprawozdań finansowych mające na celu ukrycie strat;
– bezpodstawne,

preparowane

roszczenia

mające

na

celu

wyłudzenie

nieprzysługujących korzyści;
– współdziałanie niezgodne z prawem, mające na celu uzyskanie nieprzysługujących
korzyści;
– współdziałanie zmierzające w kierunku pozytywnego rozpatrzenia nieprzysługującego
roszczenia;
– kradzież;
– łapówkarstwo, przekupstwo;
– zmowa

przetargowa

jako

działanie

mające

stworzyć

iluzję

konkurencji

w postępowaniu przetargowym, w którym jako wykonawca zostaje wyłoniony z góry
wiadomy podmiot.
Dokonano

również

analizy

mechanizmów,

które

sprzyjają

występowaniu

sprzeniewierzeń i korupcji. Zaliczono do nich:
– szeroki zakres kompetencji skupiony w rękach pojedynczego urzędnika, bez nadzoru
czy też współudziału w wydawaniu decyzji innych urzędników; rozdział kompetencji oraz
zasada „wielu oczu” zmniejszają prawdopodobieństwo występowania sprzeniewierzeń;
– uznaniowość przy wydawaniu decyzji administracyjnych; problem ten rodzi się
zwłaszcza w sytuacji, kiedy uznaniowość przechodzi w swobodę podejmowania decyzji przez
urzędnika i nie ma mechanizmów weryfikujących tę decyzję za pomocą obiektywnych
kryteriów;
– ignorowanie dokumentów i raportów; często przy badaniu decyzji administracyjnych
podejmowanych ze szkodą na rzecz szeroko pojętego sektora publicznego okazuje się, że ich
dokumentacja jest niekompletna; w decyzjach wymagających większego formalizmu w ich
dokumentowaniu o wiele rzadziej można się natknąć na wypadki sprzeniewierzeń lub
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korupcji; niezbędne zatem jest ustalenie kryteriów właściwego dokumentowania oraz
sprawozdawczości w taki sposób, by wszystkie działania administracji były transparentne;
– słabość systemów kontroli wewnętrznej; dobry system kontroli wewnętrznej jest
czynnikiem, który w znacznym stopniu zapobiega zjawisku korupcji; w krajach Unii
Europejskiej sprawnie działające systemy kontroli wewnętrznej w jednostkach administracji
publicznej są postrzegane jako gwarancja demokratycznego sprawowania władzy;
– nierówny dostęp do informacji; instytucje, w których wykrywane są nieprawidłowości
oraz zjawiska korupcjogenne bardzo często nie zapewniają wszystkim zainteresowanym
danym zagadnieniem (np. realizacją zamówień publicznych) równego dostępu do informacji;
korzyści z tego czerpią jedynie te podmioty lub osoby, które są świadome możliwości
uzyskania profitów i występują o nie;
– brak odpowiedzialności; czynnikiem, który w dużym stopniu sprzyja powstawaniu
zjawisk korupcjogennych jest brak osobistej odpowiedzialności urzędników; dotyczy to
zwłaszcza sfery zamówień publicznych; w Polsce odpowiedzialność urzędników przed
komisją orzekającą jest mało dotkliwa i nie powstrzymuje przed działaniami skierowanymi
przeciwko ustawie o zamówieniach publicznych.
Koszty korupcji
Jak podkreślano na szkoleniu, korupcja w istotny sposób i w wielu obszarach wpływa
negatywnie na funkcjonowanie i rozwój państwa demokratycznego. Przede wszystkim
podważa demokratyczne rządy przez osłabienie znaczenia formalnych procesów. Korupcja
podczas wyborów oraz w organach ustawodawczych ogranicza demokrację i przejrzystość
sprawowania polityki. Korupcja organów sądowniczych podważa rządy prawa, a korupcja
w administracji publicznej skutkuje nierównomiernym świadczeniem przez nią usług.
Ogólnie ujmując, podważa demokratyczny mandat rządu oraz takie demokratyczne wartości,
jak zaufanie do władzy i tolerancja.
Korupcja spowalnia także ekonomiczny rozwój kraju. W sektorze prywatnym wpływa
na wzrost kosztów wytwarzania w wyniku dodania kosztów wręczonych łapówek. W sektorze
publicznym odbija się zmniejszaniem nakładów na edukację i transferem tych środków
na inwestycje, w którym to obszarze działania korupcyjne występują najczęściej. W efekcie
następuje niezgodność inwestycji z normami budowlanymi, normami ochrony środowiska
oraz innymi przepisami. Pogarsza się więc jakość świadczonych przez sektor publiczny usług
oraz powstającej infrastruktury.
mgr inż. Wojciech Zdasień
Delegatura NIK w Krakowie

14

Wizyta prezesa Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej

W dniach 3-6 marca br. na zaproszenie prezesa Najwyższej Izby Kontroli gościła
delegacja Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej. Delegacji przewodniczył prezes Siergiej
W. Stiepaszyn, a towarzyszyli mu: Iwan G. Dahow - audytor Izby oraz Eduard F. Krustkaln szef Departamentu Informacji. Głównymi tematami rozmów przedstawicieli obu urzędów
kontroli były:
- współpraca na forum EUROSAI, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii
organizacji kongresu EUROSAI w 2008 r. w Polsce;
- współdziałanie w ramach Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska;
- możliwości wspólnej kontroli w zakresie współpracy transgranicznej Polski
z okręgiem kaliningradzkim.
Podczas rozmów podsumowujących merytoryczną część wizyty S. Stiepaszyn przyjął
propozycje współpracy przedstawione przez wiceprezesa Z. Wesołowskiego i dyrektora
A. Głowackiego w zakresie kontroli środowiska. Dotyczą one:
1. Włączenia się IO FR do kontroli realizowanych w ramach wielonarodowych
kontroli Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska:
- udział IO FR w kontroli Konwencji helsińskiej z 1992 r.; kontrola równoległa
dotycząca przestrzegania umów międzynarodowych w zakresie wód granicznych, obejmująca
okręg kaliningradzki oraz północno-wschodnie regiony Polski;
- kontrola przestrzegania postanowień Konwencji bazylejskiej z 1989 r. w zakresie
międzynarodowego obrotu odpadami – przewidziany termin realizacji III kwartał 2003 r.;
propozycja aby do tej kontroli włączyć również NUK Republiki Czeskiej i Słowackiej.
2. Przystąpienia IO FR do kontroli równoległej z NIK dotyczącej przestrzegania
umów międzynarodowych odnoszących się do wód granicznych; kontrola miałaby dotyczyć
okręgu

kaliningradzkiego

oraz

północno-wschodnich

regionów

Polski;

termin

przeprowadzenia kontroli 2004 r.
Ponadto prezes NIK z zadowoleniem przyjął prośbę prezesa Izby Obrachunkowej
Federacji Rosyjskiej o ustanowienie najwyższego organu kontroli Rosji subkoordynatorem
dla krajów Europy Wschodniej Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli Środowiska. Prezes
S. Stiepaszyn, jak i prezes M. Sekuła, podkreślali wagę współdziałania w dziedzinie kontroli
współpracy transgranicznej realizowanej przez Polskę i okręg kaliningradzki. Z naszej strony
w kontrolę tę mogą być zaangażowane delegatury w Białymstoku i Olsztynie. Tematyka
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kontroli mogłaby dotyczyć - oprócz wód przygranicznych - również innych dziedzin
współpracy przygranicznej, w tym m.in. przejść granicznych.
Izba Obrachunkowa Rosji jest zainteresowana kontaktami z NIK na poziomie
eksperckim, przede wszystkim dotyczącymi rozwoju standardów i metodyki kontroli. Ponadto
prezes S. Stiepaszyn zapewnił prezesa M. Sekułę o poparciu dla propozycji NIK
zorganizowania w 2008 r. Kongresu EUROSAI w Polsce. O sprawie tej będzie rozmawiał
z poszczególnymi członkami EUROSAI, w pierwszej kolejności z prezesem Federalnej Izby
Obrachunkowej Niemiec. Przypomniał przy tym fakt, iż Najwyższa Izba Kontroli przychyliła
się do koncepcji zorganizowania V Kongresu EUROSAI w Moskwie w 2002 r., pomimo iż
sama kandydowała na organizatora tego kongresu.
Z zainteresowaniem gości spotkała się również część wizyty w Krakowie, gdzie mogli
zapoznać się z działalnością kontrolną delegatur, na przykładzie delegatury krakowskiej.
Goście szczególnie interesowali się kontrolą samorządu.
Podczas wizyty w Polsce prezes S. Stiepaszyn spotkał się również z prezesem Rady
Ministrów Leszkiem Millerem oraz wicemarszałkiem Sejmu Januszem Wojciechowskim.
A.R.
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Prezes Najwyższego Urzędu Kontrolnego Republiki Czeskiej
w Najwyższej Izbie Kontroli
Na zaproszenie prezesa Najwyższej Izby Kontroli w dniach 10-12 marca br. gościła
w

NIK

delegacja

Najwyższego

Urzędu

Kontrolnego

Republiki

Czeskiej

pod

przewodnictwem prezesa Lubomira Volenika. W składzie delegacji znaleźli się również
członkowie Kolegium NUK: Josef Pohl i Jiri Kalivoda oraz dyrektor ds. międzynarodowych Marie Eisnorova. Głównymi tematami rozmów w czasie spotkań były kontrole dotyczące:
- dochodów budżetowych w zakresie poboru podatków,
- realizacji polityki transportowej państwa,
- funduszy przedakcesyjnych,
- zamówień publicznych,
- systemu celnego.
Prezes NUK szczególnie interesował się kontrolą funduszy przedakcesyjnych oraz
kontrolą dochodów budżetowych w zakresie ściągalności podatku VAT. Wymieniono
doświadczenia obu urzędów oraz zaprezentowano wyniki poszczególnych kontroli. Obie
strony ustaliły, iż zostanie powołana grupa robocza ekspertów, która po przygotowaniu
zestawienia przeprowadzonych kontroli wspólnie zdecyduje o tematyce kontroli równoległej.
Strona polska zaproponowała, aby pierwsze spotkanie grupy roboczej odbyło się w Polsce, po
korespondencyjnej wymianie przygotowanych materiałów. Wyniki prac tejże grupy zostaną
zaprezentowane podczas oficjalnej wizyty prezesa NIK w Pradze (najprawdopodobniej
na początku przyszłego roku).
Dyskutowano także o możliwych innych formach współpracy obu instytucji
kontrolnych. NUK Republiki Czeskiej aktywnie partycypuje w działalności Grupy Roboczej
EUROISAI ds. Kontroli Środowiska, której przewodniczy NIK. We wspólnym komunikacie
podpisanym przez obu prezesów w maju 2001 r. po kontrolach równoległych ustalono, iż w
następnych latach współpraca w zakresie ochrony środowiska będzie kontynuowana.
Zaproponowano również tematy wspólnych kontroli. Ze strony NIK na najbliższe dwa lata
przedstawiono następujące tematy kontroli równoległych:
- realizacja postanowień Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych (kontrola realizowana przez NIK
w 2003 r.);
- realizacja postanowień Konwencji o różnorodności biologicznej (kontrola
realizowana przez NIK w 2003 r.);
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- realizacja programu „Czarny trójkąt” w obszarze przygranicznym Polski i Czech
w zakresie ochrony wody, powietrza, gleby i przyrody.
Delegacja NUK spotkała się z wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych, który
przedstawił gościom zasady ustawy o zamówieniach publicznych. W NIK wymieniono
informacje dotyczące doświadczeń obu instytucji w dziedzinie kontroli zamówień
publicznych.
Na zakończenie wizyty ustalono, iż w najbliższym czasie zostanie wymieniony dokument
zawierający postanowienia obu stron dotyczące współpracy NIK i NUK. Prezes Najwyższej
Izby Kontroli przyjął zaproszenie prezesa Najwyższego Urzędu Kontrolnego Czech do
złożenia oficjalnej wizyty w Pradze w przyszłym roku.
Delegację NUK przyjął również wicemarszałek Sejmu Janusz Wojciechowski, który
będąc prezesem NIK w poprzedniej kadencji współpracował z Lubomirem Volenikiem,
zwłaszcza w EUROSAI.
A.R.

Delegatury NIK o sobie - Kraków

DZIEJE KRAKOWSKIEJ DELEGATURY NIK

Czas dwudziestolecia międzywojennego
Z okresu dwudziestolecia zachowała się bardzo skromna dokumentacja dotycząca
działalności Najwyższej Izby Kontroli1. Jeśli chodzi o delegaturę krakowską, sytuacja
wygląda jeszcze trudniej. Wiadomo z całą pewnością, że Okręgowa Izba Kontroli2, powołana
dla województwa krakowskiego i śląskiego, istniała w Krakowie od 1921 r. (wcześniej, tj. od
17 stycznia 1920 r. właściwa terytorialnie dla całej Małopolski była OIK we Lwowie).3 Nie
wiadomo kto był pierwszym jej dyrektorem, lub raczej - jak określały tę funkcję ówczesne
przepisy - prezesem. Nie był nim pochodzący z Małopolski wschodniej Józef Nentwig, choć
jego nominacja na to stanowisko byłaby w pełni uzasadniona. W czasie zaborów J. Nentwig
był bowiem wysokim austriackim urzędnikiem (w austriackiej Najwyższej Izbie
Obrachunkowej pełnił najpierw funkcję radcy dworu, a w latach I wojny światowej doszedł w
tej instytucji do stanowiska szefa sekcji - odpowiednik dyrektora departamentu w II
Rzeczypospolitej). Po przejściu J. Nentwiga do pracy w polskiej administracji w 1919 r. jego
kandydatura na stanowisko wiceprezesa NIKP została przedstawiona ówczesnemu prezesowi
Najwyższej Izby Kontroli Państwa, Józefowi Higersbergerowi. Młode państwo polskie
potrzebowało najlepszych urzędników na stanowiskach centralnych. Nominacją na
wiceprezesa NIK z kwietnia 1919 r. J. Nentwig został więc powołany do Warszawy. W
Krakowie osiadł dopiero po przejściu na emeryturę z dniem 30 kwietnia 1925 r., gdzie zmarł
parę miesięcy później. Został pochowany na krakowskim cmentarzu Rakowickim.4
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W Archiwum Akt Nowych w Warszawie zachował się z tego okresu jedynie niekompletny zbiór (ok. 1700 teczek)
akt personalnych urzędników Kontroli Państwowej.
Utworzenie okręgowych izb kontroli jako terenowych jednostek kontroli państwowej podległych centrali
Najwyższej Izby Kontroli Państwa przewidywał dekret Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 r.
A. Sylwestrzak: Utworzenie Najwyższej Izby Kontroli Państwa w 1919 r., „Kontrola Państwowa” nr 1/1994.
R. Szawłowski: Prezesi i wiceprezesi NIK w okresie II Rzeczpospolitej, „Kontrola Państwowa” nr 2/1997.
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Na pewno w pierwszych latach działalności OIK w Krakowie jej prezesem była osoba
„pełniąca obowiązki”, której nazwiska nie udało się ustalić. 5 Następnym prezesem był
Mieczysław Łasiński6. Zostawił po swym urzędowaniu nader bogatą, acz niechlubną
dokumentację, dotyczącą głośnego w latach 20. skandalu, którego był główną siłą sprawczą.
Dochodzenie w tej sprawie przeprowadzała Komisja Dyscyplinarna, w lipcu 1925 r. Na czas
postępowania dyscyplinarnego M. Łasiński został tymczasowo zawieszony w pełnieniu
obowiązków. Rok później, orzeczeniem Najwyższej Komisji Dyscyplinarnej przy Prezesie
Rady Ministrów został wydalony ze służby i ostatecznie zwolniony ze stanowiska decyzją
prezesa NIK z dniem 31 lipca 1926 r. Sprawa znalazła swój finał w Sądzie Okręgowym
Karnym w Krakowie. Mieczysław Dębski, dyrektor Departamentu I Najwyższej Izby
Kontroli i autor jedynego pamiętnika z okresu początków działalności NIK7, oddelegowany
swego czasu z Warszawy do Krakowa celem zorganizowania pracy tutejszej OIK, wspomina
całą sprawę w swoich zapiskach.
W związku z procesem M. Łasińskiego na tymczasowe stanowiska kierownicze do
krakowskiej Okręgowej Izby Kontroli zostali oddelegowani kolejno: od 6 lipca 1925 r.
Bolesław Sylwestrowicz (ówczesny wiceprezes OIK w Warszawie) oraz od 16 grudnia 1925 r.
Zygmunt Olszewski (naczelnik wydziału, również w warszawskiej OIK). Tymczasowość
prezesowania w Krakowie skończyła się 20 lipca 1926 r., tj. w dniu, kiedy stanowisko
kierownika, a od 1 grudnia tegoż roku - prezesa, objął dotychczasowy naczelnik drugiego
wydziału NIK, doktor praw Włodzimierz Kraus. Pełnił tę funkcję do końca lutego 1937 r.
i był zupełnym przeciwieństwem swego poprzednika, o czym świadczą nadane mu
odznaczenia za zasługi w służbie państwowej (m.in. w 1933 r. Krzyż Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski i w 1939 r., kiedy był już na emeryturze, brązowy medal Za Długoletnią
Służbę). Niestety nie wiadomo, kto do września 1939 r. był w Krakowie następcą W. Krausa.
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W Archiwum Akt Nowych zachował się jeden dokument z 1923 r., z nieczytelnym podpisem osoby pełniącej
wówczas obowiązki kierownika OIK.
Łasiński pełnił funkcję kierownika OIK w Krakowie od 1 stycznia 1924 r., rok później został mianowany na
jej prezesa przez ówczesnego prezesa NIK Jana Żarnowskiego.
Fragmenty pamiętnika M. Dębskiego, w opracowaniu R. Szawłowskiego, drukowała „Kontrola Państwowa”,
nry 3-6/2001 i 1/2002. Bogata dokumentacja tzw. sprawy Łasińskiego i towarzyszy znajduje się w Archiwum
Akt Nowych w Warszawie.
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Czas powojenny
Pierwsze lata działalności krakowskiej Izby po II wojnie są prawie w takim samym
stopniu owiane tajemnicą jak okres międzywojenny, ponieważ i z tego czasu, nie licząc kilku
protokołów z kontroli przeprowadzonych w 1949 r., nie przetrwała żadna dokumentacja
świadcząca o jej działalności. Z całą pewnością natomiast w pierwszych latach powojennych
działała w Krakowie Delegatura Biura Kontroli przy Radzie Państwa8. Pierwszym jej szefem
(od 1 lutego 1946 r. do końca 1947 r. na stanowisku p.o.) był Witold Feliks Chmarzyński.
Z jego postacią wiąże się anegdota, niezwykle charakterystyczna dla tamtego okresu, co do
okoliczności odwołania z pełnionej przez niego (ponoć znakomicie) funkcji dyrektorskiej9.
Otóż miał on zniecierpliwić się na zbyt częste - jego zdaniem - żądania ze strony władz
partyjnych w sprawie regularnych „wizyt urzędowych” jego osoby w Komitecie
Dzielnicowym PZPR, twierdząc, że z komitetu do delegatury prowadzi taka sama droga, więc
jeżeli towarzysze pragną go tak często widywać, to on serdecznie zaprasza do siebie na
Łobzowską. Towarzysze nie poznali się jednak na gościnności dyrektora i rozsierdzeni
brakiem należytego szacunku do władz partyjnych, postanowili dać mu nauczkę i sprawili, że
prędko się ze swoim stanowiskiem pożegnał. Od 1 lutego 1953 r. do 31 marca 1959 r.
F. Chmarzyński był więc kolejno p.o. kierownika Grupy Terenowej Budownictwa
Ministerstwa Kontroli Państwowej oraz kierownikiem Grupy Terenowej Zespołu K.P.
Budownictwa Miast i Osiedli. Ponieważ obowiązki swe sprawował bardzo sumiennie, po
latach została mu przywrócona funkcja dyrektora delegatury, tyle że w Zielonej Górze, gdzie
został oddelegowany celem jej zorganizowania. Od strony formalnej stanowisko było
równorzędne z zajmowanym poprzednio, ale w odniesieniu do dyrektorskiego stolca
w królewskim Krakowie, w oczach towarzyszy z komitetu miało to zapewne oznaczać
zawodową degradację. Chmarzyński nie dał tego po sobie poznać i zorganizował pracę
delegatury zielonogórskiej na równie doskonałym poziomie, jak miało to miejsce
w delegaturze krakowskiej. Pamięć partii okazała się jednak słoniowa, bo nim zdążył na
dobre zadomowić się w Zielonej Górze, przeniesiono go ponownie, tym razem do Wrocławia,
gdzie w końcu dokonał swego zawodowego żywota.
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W latach 1944-1949 organem kontroli państwowej w Polsce było Prezydium KRN. Na mocy art. 16 ustawy
Krajowej Rady Narodowej z 11 września 1944 r. o radach narodowych zostały przekazane Prezydium KRN
uprawnienia i kompetencje NIK.
Od 1 marca 1951 r. Chmarzyński pełnił obowiązki szefa Delegatury NIK w Krakowie.
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Wracając zaś do ocalałych protokołów kontroli z 1949 r.10, do ciekawszych należała
kontrola działalności i organizacji oddziału Centrali Rybnej w Krakowie (załącznik do
protokołu stanowiło zestawienie stosunku sprzedaży dorszy i śledzi do ogólnej sprzedaży
w badanym okresie). Jednym z ustaleń było stwierdzenie przez kontrolerów faktu, że Centrala
Rybna zajmuje się obrotem towarami pozabranżowymi, takimi jak kiszona kapusta, olej
jadalny i ogórki. Widocznie w tych czasach poszerzanie asortymentu przez wyspecjalizowane
placówki handlowe musiało być mocno podejrzane i politycznie wielce niepoprawne.
Ważnym wydarzeniem tych lat w życiu delegatury krakowskiej była przeprowadzka
z ciasnej klitki przy ul. Basztowej 23, gdzie znajdowała się jej tymczasowa powojenna
siedziba, do reprezentatywnego nowego gmachu, wybudowanego pod koniec 1951 r. przy
ul. Łobzowskiej 67, gdzie zresztą delegatura mieści się do dnia dzisiejszego. Warto
wspomnieć o kilku szczegółach dotyczących prac budowlanych, jako że okoliczności,
w jakich budynek powstawał są nader ciekawe. Inwestorów bezpośrednich było dwóch:
Najwyższa Izba Kontroli i Biuro Organizacji Rachunkowości, gdyż miała to być wspólna
siedziba tychże instytucji. Początkowo została ona zaprojektowana jako budynek
trzykondygnacyjny (obecnie ma 5 kondygnacji), w którym delegatura miała zająć parter
i pierwsze piętro. Bardzo szybko okazało się, że kosztorys budowy będzie znacznie wyższy
niż zakładano. Teren, na którym miała ruszyć budowa, był gruntem podmokłym, a to za
sprawą przepływającej nieopodal rzeczki Młynówki. Osuszono go skutecznie, ale to nie
wystarczyło. Nadal bowiem istniało zagrożenie, że wybudowana siedziba krakowskiego NIK
będzie nasiąkała wilgocią. Wykonawca robót (Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane
Zjednoczenie w Krakowie) wpadł więc na zgoła oryginalne jak na owe czasy rozwiązanie
problemu. Mianowicie postanowił umieścić konstrukcję budynku na... 230 palach typu
Strauss. Tak więc dzięki pomysłowości krakowskich inżynierów, tutejsza delegatura
„wbiciem na pal” została ocalona od niepożądanego działania natury.
Czas terenowych grup kontroli
Z nowym budynkiem nadeszła nowa rzeczywistość lat pięćdziesiątych, kiedy na mocy
ustawy z 22 listopada 1952 r. o kontroli państwowej w miejsce dotychczasowej NIK
utworzono Ministerstwo Kontroli Państwowej. W skład nowego ministerstwa wchodziło
35 zespołów kontrolujących działalność poszczególnych resortów oraz 4 departamenty
i gabinet ministra. Z nastaniem nowego ministerstwa zlikwidowano delegatury, a ich miejsce
w poszczególnych województwach zajęły terenowe grupy kontroli państwowej11.
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Znajdują się w Oddziale IV Archiwum Państwowego w Krakowie.
S.Kałużny, J. Szczepaniak: Kontrola państwowa w Polsce i rozwój naczelnych organów 1808-1980, BKiS
NIK, Warszawa 1980, s. 127.

5
W Krakowie działały w tym okresie następujące terenowe grupy kp.: Leśnictwa;
Przemysłu Rolnego i Spożywczego; Rolnictwa i Spółdzielczości Wiejskiej; Przemysłu
Drobnego i Spółdzielni Pracy12; Górnictwa; Hutnictwa; Przemysłu Maszynowego; Przemysłu
Mięsnego i Mleczarskiego; Skupu i Kontraktacji; Skupu, Magazynowania i Przetwórstwa
Zbożowego;

Budownictwa;

Transportu

Drogowego

i

Kolejowego;

Żeglugi;

Rad

Narodowych; Oświaty i Kultury; Przemysłu Specjalnego (w Krakowie był to nadzór na
budową Nowej Huty); Finansów i Obrotu Towarowego.
Duża liczba terenowych grup i ich szczegółowa specjalizacja świadczą o szerokim
zakresie przeprowadzanych kontroli w tym okresie. Na pierwszym miejscu kontrole
obejmowały działalność produkcyjną i wykonywanie zadań planowych. Charakterystyczny
jest również fakt, iż ówcześnie terenowe grupy kontroli zostały wyposażone w uprawnienie
zbierania dowodów na sposób czynności śledczych. Doprowadzało to niejednokrotnie do
sporów kompetencyjnych z innymi organami państwowymi, zwłaszcza z powołaną po wojnie
Komisją Specjalną do walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Dochodziło do
tego, gdy w trakcie kontroli, na skutek postępowania śledczego, udowodniono władzom bądź
pracownikom jednostki kontrolowanej popełnienie przestępstwa gospodarczego. Wreszcie,
aby położyć kres owym sporom, w 1954 r. Komisję Specjalną zniesiono13, a sprawy przez nią
rozpatrywane przekazano sądom.
Warto również pamiętać, iż w tym okresie, na krótko, nastąpiła zmiana
w nazewnictwie funkcji osoby pełniącej obowiązki dzisiejszego dyrektora delegatury.
W 1955 r. utworzono bowiem w województwach stanowiska pełnomocników ministra
kontroli państwowej do koordynowania działalności grup terenowych. W Krakowie od
1 sierpnia 1955 r. do momentu rozwiązania MKP powyższe stanowisko piastował Karol
Sanetra, przez lata I sekretarz Podstawowej Organizacji Partyjnej w tutejszej NIK (MKP).
Do 31 maja 1958 r. zajmował stanowisko p.o. przewodniczącego delegatury.
Druga połowa lat 50. to w krakowskiej delegaturze okres pierwszych doświadczeń
współpracy z zagranicznymi najwyższymi urzędami kontroli. Oczywiście w czasach PRL
sprowadzało się to do kontaktów z bratnimi krajami obozu socjalistycznego. Delegatura
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Ta grupa miała swoją siedzibę nie w budynku na ul. Łobzowskiej 67, ale przy ul. Lenartowicza (ustalono na
podstawie Spisu telefonów województwa krakowskiego, kieleckiego i rzeszowskiego na 1955 r., Wydawnictwa
Komunikacyjne, Kraków 1955).
Dekretem Rady Państwa z 23 grudnia 1954 r. (DzU z 1954 r., nr 57, poz. 262).

6
krakowska nawiązała wówczas współpracę z bratysławską delegaturą czechosłowackiego
Najwyższego Urzędu Kontroli. Wyjazd szkoleniowy ekipy krakowskich kontrolerów miał
miejsce w sierpniu 1956 r. i na tym kontakty z sąsiadami z południa się zakończyły.
Kontrolerzy z Bratysławy nie zdążyli już bowiem udać się z rewizytą do Krakowa z powodu
„polskiego

października”.

Praga

nie

wydała

na

nią

pozwolenia

z

obawy,

by

„popaździernikowa zaraza” nie rozprzestrzeniła się na żyjący w „prawdziwej socjalistycznej
szczęśliwości czechosłowacki naród”. Przynależność do PZPR i jakiejkolwiek innej partii nie
była zresztą w delegaturze krakowskiej przymusem. W okresie PRL „czerwoną książeczką”
legitymowało się około 50% pracowników. Sporo było bezpartyjnych, nieliczni należeli do
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. O atmosferze
panującej pod tym względem w delegaturze świadczy choćby fakt, że wśród jej pracowników
znaleźli się byli oficerowie Armii Krajowej, m.in. Zygmunt Lasek, ps. „Ciekawy”, który
specjalnie nie ukrywał tego epizodu swego życia. Mało tego, w czasach niezbyt przyjaznego
nastawienia władzy ludowej do AK, na ścianie pokoju służbowego były podporucznik
powiesił swoją podobiznę z czasów partyzantki, na której prezentował się w oficerskim
mundurze i na koniu.
Niezbyt udaną współpracę z Czechami i Słowakami zrekompensowały nawiązane
później (w latach 70.) kontakty z delegaturą węgierskiego Najwyższego Urzędu Kontroli
z Szekesfehervar. Węgrzy, dając namacalny dowód prawdziwości znanego porzekadła
o polsko-węgierskim braterstwie, nie mieli żadnych oporów przed współpracą z delegaturą
krakowską i równie chętnie jeździli na szkolenia do Krakowa, co krakowscy kontrolerzy do
tego węgierskiego - o trudnej do wymówienia po polsku nazwie - miasta.
Echo „polskiego października” odbiło się w delegaturze redukcją zatrudnienia
w ramach rozpoczętego wówczas przez władze procesu „odchudzania” administracji. Nie
odbywało się to bynajmniej w trybie represyjnym. Wprost przeciwnie, uruchomiono
mechanizmy, które miały zachęcić pracowników do rezygnacji z dotychczas wykonywanej
pracy. Odchodzącym wypłacano bowiem sowite odprawy lub oferowano inne intratne
stanowiska poza kontrolą państwową. Polityka ta okazała się na tyle skuteczna, że sporo osób
pożegnało się wówczas na stałe z pracą w delegaturze. Odchodzili bądź na posady
dyrektorskie (m.in. do „Lasów Państwowych” i PLL LOT), bądź zajęli się prywatną
inicjatywą (jedna z byłych pracownic delegatury otworzyła zakład modniarski w Krakowie
na ul. Krupniczej).
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Czas po odwilży
Delegatury - jako wewnętrzne komórki organizacyjne NIK - przywróciła ustawa
z 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. Zgodnie z tym aktem prawnym, NIK miała
sprawować zwierzchność kontrolną nad innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji. Zostało
to zaznaczone przez obowiązek uzgadniania z Izbą planów kontroli, przesyłanie jej
sprawozdań i wykonywanie kontroli doraźnych. Uprawnienia koordynacyjne NIK wynikały
ponadto z uchwały Rady Państwa z 20 listopada 1958 r. w sprawie zakresu i trybu
koordynowania działalności organów kontroli, rewizji i inspekcji z działalnością NIK oraz
z odpowiednich zarządzeń prezesa NIK.
Działalność koordynacyjna delegatury krakowskiej przejawiała się zwłaszcza
w zakresie uzgadniania kwartalnych planów kontroli, organizowania z poszczególnymi
organami kontroli narad przedkontrolnych i pokontrolnych, wykorzystywaniu w opracowaniach
zbiorczych ważniejszych wyników kontroli, a przede wszystkim w przeprowadzaniu kontroli
wspólnych dla delegatury i innych organów kontroli. W latach 60. działalność ta dotyczyła
przede wszystkim skuteczności zapobiegania nadużyciom gospodarczym i ich zwalczania.
Kontrole wykazywały m.in. kradzieże mienia społecznego, zawinione niedobory towarowe
i surowcowe, przywłaszczanie gotówki, nadużycia w gospodarowaniu funduszami płac
(pensje i nagrody) oraz wskazywały (choć nie zawsze) osoby winne zaistniałych szkód.
Kontrole tego typu były nadzorowane przez Wydział ds. Nadużyć Gospodarczych
NIK i przeprowadzane przez inspektorów różnych służb kontrolnych, m.in. IKR (inspektoraty
kontrolno-rewizyjne przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych), PIH, rewidentów
PWRN, rewidentów poszczególnych działów rewizji spółdzielczej. Brali w nich udział także
kontrolerzy niezawodowi (aktywiści społeczni i radni) w ramach kontroli społecznej.
Sprawując rolę przewodnią w kontrolach koordynowanych, delegatura dokonywała
okresowych ocen działalności kontrolnej powyższych organów kontroli. Często oceny te nie
wypadały pomyślnie. Przeprowadzana przez NIK kontrola skuteczności działalności innych
organów kontroli odbywała się w zespołach tzw. dwójek partyjnych. Składały się one
z przedstawicieli wojewódzkiej komisji kontroli partyjnej i delegatury NIK. Działalność tych
zespołów wynikała z realizacji uchwały III Plenum KC PZPR z 1959 r., która zobowiązywała
wszystkie instancje i organizacje partyjne do udzielenia pomocy organom kontroli w zakresie
zwiększenia skuteczności i efektywności kontroli.
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Z analizy działalności tych zespołów można było wysnuć wnioski, że wielu
kierowników jednostek odpowiedzialnych za nadzór i prawidłowe funkcjonowanie kontroli
nie doceniało znaczenia podległych im zawodowych organów kontroli. Wyrażało się to m.in.
w zbyt małym zainteresowaniu realizacją wyników kontroli oraz w niewłaściwej polityce
personalnej, na którą składał się nieprawidłowy dobór kadr i niepełna obsada etatów,
nieodpowiednie wykorzystywanie możliwości wynagradzania i nagradzania wybijających się
inspektorów, odrywanie ich do czynności niezwiązanych z kontrolą, niedostateczne
wykorzystywanie czasu pracy. Stan kadrowy oceniono w tym okresie jako niezadowalający.
Kontrole organów kontroli, przeprowadzane wówczas przez dwójki partyjne, wykazywały
bowiem braki w wykształceniu pracowników organów kontroli (niewielu było inspektorów
z wyższym wykształceniem, zatrudniano też osoby mające wykształcenie podstawowe oraz
legitymujące się niewielkim stażem pracy). Zwracano też uwagę na nikłe zainteresowanie
inspektorów podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez uzupełnienie wykształcenia.
W początkach lat 60. (lata 1961-1963) delegatura przeprowadziła kontrole
koordynowane w 280 jednostkach. Tematyka kontrolna objęła takie zagadnienia, jak: jakość
produkcji, gospodarka materiałowa, dostawy robót i usług, realizacja inwestycji i remontów,
dyscyplina finansowa i budżetowa, aktywizacja eksportu, wykorzystanie maszyn i urządzeń,
gospodarka zapasami, realizacja usług dla ludności, rozwój nasiennictwa i hodowli roślin,
realizacja dostaw obowiązkowych.
Informacje dotyczące niektórych kontroli, zwłaszcza na tematy drażliwe społecznie,
jak np. kontrole ujawniające nieudolność służb opieki społecznej, były wdzięcznymi
tematami goszczącymi na łamach prasy ogólnopolskiej i lokalnej. Szczególnym wzięciem
wśród dziennikarzy cieszyły się rozmaite afery łapówkarskie z inspektorami służb
kontrolnych w rolach głównych. Należy przy tym zaznaczyć, że nie zdarzyło się, aby
zasiadającym w ławie oskarżonych był inspektor NIK, o czym dziennikarze nader często
zapominali, myląc pracowników Izby z pracownikami innych służb kontrolnych. Na
szczęście redakcje dzienników z równą gorliwością zamieszczały niesprawdzone informacje,
co sprostowania do nich. Było tak m.in. w głośnej w Krakowie na początku lat 60. aferze
łapówkarskiej, na której trop wpadły organy NIK i IKR.14 Wytoczono wtedy proces
14 osobom oskarżonym o wręczanie bądź pobieranie łapówek, związanym z osobą byłego
prezesa Związku Inwalidów Pracy, który prasa natychmiast ochrzciła „Związkiem Intratnych
Przedsiębiorstw”.

Wśród

oskarżonych

znalazło

się

kilku

pracowników

służb

rewizyjno-kontrolnych oskarżonych o tuszowanie wykrywanych w trakcie kontroli w ZIP
nieuczciwych dochodów i wykroczeń podatkowych w zamian za korzyści finansowe. Okazało
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Sprawę opisały m.in. „Trybuna Ludu”, „Gazeta Krakowska”, „Dziennik Polski”, „Echo Krakowa”.

9
się, że jedna z osób zamieszanych w tę aferę była w przeszłości pracownikiem krakowskiej
delegatury NIK. Osobnik ów został zwolniony z pracy w NIK 2 lata wcześniej, również
z powodu przekładania argumentów dowodowych z kontroli na argumenty wręczane do
kieszeni, o czym redakcje lokalnych gazet nie wiedziały lub wiedzieć nie chciały. Dzięki
czujności pracowników delegatury po ukazaniu się wspomnianego artykułu, z którego treści
czytelnik mógłby wyciągnąć pochopne wnioski, jakoby wśród oskarżonych o łapownictwo
znaleźli się inspektorzy NIK, sprawa została wyjaśniona przez zamieszczenie sprostowania,
a dobre imię pracowników krakowskiej delegatury ocalone.
Warto tu wspomnieć o jeszcze innej kontroli przeprowadzonej przez delegaturę w tym
okresie, a która również odbiła się w Krakowie głośnym echem. Sprawa miała miejsce
w 1965 r., w trakcie kontroli celowości wydatkowania pieniędzy przez Komitet Wojewódzki
Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy, akumulacji środków na SFOS oraz
rozliczania druków wartościowych. Kontrola ta wykazała m.in. przywłaszczenie kwoty
1 666 135 zł w okresie od stycznia 1959 r. do lutego 1963 r. przez trzech pracowników
Komitetu: kierownika biura KW SFOS, starszego inspektora i starszego księgowego.
Znamienny jest fakt, iż w trakcie kontroli przyjechał do Krakowa główny księgowy Rady
Głównej SFOS, który zarówno wobec ówczesnego przewodniczącego delegatury,
Władysława Bochenka15, jak i wobec prowadzących już dochodzenie w tej sprawie oficerów
KW MO robił kontrolującym inspektorom wymówki za niestosowność prowadzenia kontroli,
argumentując m.in., że na czele Rady Głównej stoi towarzysz Marian Spychalski (co miało
zapewne być najwyższą gwarancją kryształowego charakteru władz SFOS na wszystkich
szczeblach). Co ciekawe, kontrola przeprowadzona kilkakrotnie przez przedstawicieli Rady
Głównej nigdy nie wykazała zasadniczych braków w kasie KW SFOS. Argumentacja ta nie
trafiła jednak do przekonania ani prokuratorowi, ani sędziemu. Trzech pracowników SFOS
zostało uznanych za winnych zarzucanych im czynów: starszy inspektor został skazany na
12 lat więzienia, 150 000 zł grzywny, przepadek części majątku, zwrot zagarniętej sumy,
79 967 zł kosztów i opłat sądowych oraz utratę praw obywatelskich i honorowych; starszego
księgowego - za niedopełnienie obowiązków rzetelnego księgowania wpływów gotówkowych
na rzecz SFOS i zagarnięcie w wymienionym okresie sumy 65 800 zł - skazano na 6 lat
więzienia, 30 000 zł grzywny, utratę praw obywatelskich i honorowych, zwrot zagarniętej
sumy oraz obciążono opłatami i kosztami sądowymi. Natomiast kierownik biura z własnej
woli wyroku nie doczekał - w trakcie kontroli popełnił samobójstwo.
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Czas okręgowych urzędów kontroli
Marzec 1976 r. przyniósł kolejną nową ustawę wprowadzającą zmiany w organizacji
kontroli państwowej. Została ona ponownie, jak było to już za czasów Ministerstwa Kontroli
Państwowej, podporządkowana prezesowi Rady Ministrów. Po raz kolejny w historii
zlikwidowano delegatury i zastąpiono je okręgowymi urzędami kontroli. Terytorialny zasięg
działania krakowskiego OUK objął następujące województwa: miejskie krakowskie,
tarnowskie i nowosądeckie16. Zadania kontrolne koncentrowały się wówczas na badaniu
wykonywania przez jednostki kontrolowane planów społeczno-gospodarczych i budżetu
państwa. Kontrole obejmowały więc zagadnienia ujęte w założeniach Pięcioletniego
Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego na lata 1976-1980. Tematy kontroli
przeprowadzanych przez delegaturę krakowską dotyczyły następujących zagadnień:
zaopatrzenia rynku i działalności organizacji handlowych; jakości działania jednostek
usługowych (spółdzielnie pracy, praca nakładcza i ajencyjna); działalności jednostek
gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; wykorzystania użytków rolnych; przebiegu
podstawowych prac w rolnictwie; działalności jednostek zaplecza usługowo-technicznego
rolnictwa; sprawności funkcjonowania jednostek administracji stopnia podstawowego
i samorządu mieszkańców.
Podobnie jak w latach ubiegłych kształtowała się współpraca krakowskiego
Okręgowego Urzędu Kontroli z władzami terenowymi. Odbywała się ona poprzez:
- zgłaszanie przez I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR i wojewodów
wniosków w sprawie przeprowadzania kontroli;
- konsultowanie okresowych planów kontroli przez dyrektora OUK z władzami
wojewódzkimi;
- udzielanie przez dyrektora OUK wojewódzkim radom narodowym informacji
o ważniejszych wynikach kontroli będących w zakresie zainteresowania rad narodowych.
Dyrektorem krakowskiego OUK w tym okresie był Jan Krawacki17.

15

16

17

Od 1 czerwca 1958 r. był zastępcą przewodniczącego Delegatury NIK w Krakowie i p.o. przewodniczącego
Delegatury; od 27 października 1960 r. do 31 sierpnia 1973 r. zastępca przewodniczącego Delegatury; od
1 czerwca 1976 r. do śmierci 18 kwietnia 1978 r. wicedyrektor Okręgowego Urzędu Kontroli w Krakowie.
§ 1 p. 8 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 14 kwietnia 1976 r. w sprawie terytorialnego zakresu
działania oraz siedzib okręgowych urzędów kontroli (DzU nr 20, poz. 127).
Od 1 stycznia 1973 r. był dyrektorem delegatury NIK w Krakowie. Po likwidacji Okręgowego Urzędu
Kontroli, od 10 lutego 1981 r. do 31 maja 1986 r. pełnił tę funkcję ponownie.
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Czas posierpniowy
Okręgowe urzędy kontroli nie przetrwały długo w rzeczywistości polskiej
administracji. Nowa ustawa o NIK została bowiem uchwalona już 4 lata później,
8 października 1980 r. Przywróciła ona standardy i organizację kontroli państwowej znane
z ustaw z 1921 r. i 1957 r., w tym delegatury.
Mimo że pierwszoplanowymi zadaniami kontrolnymi nadal były zagadnienia
wynikające z narodowych planów społeczno-gospodarczych, kontrole przeprowadzane przez
delegaturę krakowską objęły także w większym stopniu działalność terenowych organów
administracji państwowej, przedsiębiorstw, urzędów i instytucji państwowych. Jak dawniej
kontrola pozostałych podmiotów, jak np. spółdzielni, organizacji społecznych i jednostek
nieuspołecznionych była możliwa w zakresie ich powiązań z funduszami społecznymi,
zadaniami zleconymi przez państwo i wywiązywania się z obowiązków finansowych na rzecz
państwa.
W latach 80. działalność delegatury koncentrowała się wokół najważniejszych
problemów społeczno-ekonomicznych będących w centrum zainteresowania rządu i PZPR.
Szczególną uwagę przywiązywano do realizacji zadań, jak to wówczas określano, „poprawy
efektywności gospodarowania”. Były one ukierunkowane na kompleksowe sprawdzanie
branży przemysłu maszynowego, chemicznego, lekkiego oraz materiałów budowlanych.
Kontrole te obejmowały zjednoczenia z podległymi im przedsiębiorstwami i badały
szczegółowo realizację planów produkcji.
Jeśli chodzi natomiast o zakres współpracy delegatury z radami narodowymi, nie tylko
krakowskiej zresztą, ale wszystkich pozostałych, został on określony uchwałą Rady Państwa
z 17 grudnia 1980 r. w sprawie zasad i trybu współdziałania Najwyższej Izby Kontroli
z radami narodowymi. Statut NIK, będący załącznikiem do powyższej uchwały, utrzymał
dotychczasowy zakres terytorialny działalności delegatury na województwa miejskie
krakowskie, tarnowskie i nowosądeckie.
W tym okresie, od drugiej połowy lat 80. funkcję dyrektora delegatury pełnił Jan
Karbownik18.

18

Pełnił tę funkcję od 1 czerwca 1986 r. do 31 stycznia 1993 r. Obecnie zatrudniony na stanowisku doradcy
ekonomicznego.
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Czas najnowszy
Wybory parlamentarne w 1989 r. przyniosły w Polsce zmiany ustrojowe. Wkrótce
okazało się , że w wielu dziedzinach, w tym w kontroli państwowej, konieczne będzie
wprowadzenie nowego ustawodawstwa. Gospodarka centralnie planowana stała się
przeżytkiem. Nastąpił dynamiczny rozwój sektora prywatnego, interwencjonizm państwa
w gospodarkę został ograniczony, pojawił się samorząd terytorialny. Ustawa o NIK z 1980 r.
przestała odpowiadać nowym problemom, jak wdrażanie gospodarki rynkowej, przemiany
własnościowe, prywatyzacja, własność komunalna. Nowa ustawa została uchwalona
23 grudnia 1994 r. Wprowadzenie ustawy w życie oznaczało także zmiany dla delegatur NIK,
w tym krakowskiej.
Właściwość terytorialna delegatur (jest ich 16, usytuowanych w większych miastach)
nałożyła się na podział terytorialny kraju. Początkowo delegatura krakowska obejmowała
swoim zasięgiem wymienione wcześniej 3 województwa (do właściwości kontrolnej każdej
delegatury należało po kilka województw). Dopiero nowy podział administracyjny Polski
z 1998 r. sprawił, że zasięg delegatury ograniczył się do jednego województwa –
małopolskiego

- i terytorialnie nieco się powiększył, w porównaniu ze stanem sprzed

reformy (w skład Małopolski włączono niektóre gminy byłych województw bielskiego,
katowickiego i kieleckiego).
Zmieniła się również tematyka i sposób przeprowadzania kontroli; większość z nich
wynika z planów pracy NIK, ale podejmowane są także kontrole własne, w tym m.in. na
podstawie skarg i wniosków obywateli, gdzie zachował się duch kontroli społecznej
z przeszłości.
Jednym ze znaków nowych czasów stało się również otwarcie NIK na współpracę
międzynarodową. Delegatura krakowska, wykorzystując swe usytuowanie geograficzne
i duże

zainteresowanie

południowych

sąsiadów,

nawiązała

ciekawe

merytorycznie

i niezwykle sympatyczne kontakty ze słowackim Najwyższym Urzędem Kontroli. W 1999 r.
delegatura i słowacki NUK prowadziły równolegle kontrole dotyczące realizacji porozumień
między Polską a Słowacją w zakresie współpracy transgranicznej, których owocem stała się
wspólna informacja, zredagowana i opublikowana w języku polskim i słowackim w 2000 r.
Planowane są dalsze wspólne przedsięwzięcia. W nowych czasach współpraca z naszymi
południowymi sąsiadami układa się modelowo. Z upadkiem poprzedniego ustroju Słowacy
wyzbyli się obaw przed przyjazdami do Polski i są w Krakowie częstymi gośćmi. Aktywnie
uczestniczą też w organizowanych od 1999 r. przez krakowską delegaturę dla wszystkich
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pracowników NIK, dorocznych rajdach turystycznych (dwa z nich zresztą, w 2000 i 2002 r.,
miały miejsce w Tatrach słowackich).
Obecnie w delegaturze krakowskiej jest zatrudnionych 57 pracowników (w tym
19 kobiet): dyrektor, 2 wicedyrektorów, 7 doradców ekonomicznych, 3 doradców prawnych,
36 kontrolerów oraz 8 pracowników obsługi administracyjno-technicznej. Struktura
wykształcenia kadry delegatury jest zróżnicowana. Najwięcej jest osób z wykształceniem
ekonomicznym (13) i prawniczym (8). Pozostali pracownicy w większości są absolwentami
uczelni i wydziałów nauk ścisłych i inżynieryjnych (matematyka, fizyka, chemia, technika,
mechanika, górnictwo, geologia, geodezja, budownictwo, melioracja, ogrodnictwo,
rolnictwo), ale w kontroli państwowej znalazły też swoje miejsce osoby z wykształceniem
humanistycznym (m.in. 2 magistrów geografii i filolog romanista). Trzy osoby mają tytuł
doktora (nauk organizacji i zarządzania, nauk technicznych oraz nauk wojskowych).
Dyrektorem delegatury od 1 lutego 1993 r. jest dr Jan Dziadoń. Niewielu osobom
wiadomo, że oprócz pełnienia funkcji głowy tutejszej Izby, porusza on także „sercem
Krakowa” - jest bowiem członkiem bractwa dzwonników, którzy w trakcie najważniejszych
dla naszego kraju uroczystości wprawiają w ruch dzwon Zygmunta.

opr. mgr Monika Gruszeczka
Delegatura NIK w Krakowie

O książce Sebastiana Samola:
„Prawna problematyka pracowniczej podróży służbowej”,
„Dom Organizatora” TNOIK, Toruń 2002, s. 249.
Nie omawiając szczegółowo książki, warto odnotować, że rozdział I zawiera
rozważania na temat pojęcia i rodzajów podróży służbowej. Wyodrębnione są tu analizy
dotyczące: 1) podróży służbowych jako wykonywania określonego przez pracodawcę zadania
poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy – w tym analizy odnoszące się
do: a) miejscowości będącej siedzibą pracodawcy a miejsca wykonywania pracy i granic
dopuszczalności jego zmiany; b) wykonywania pracy w przeważającej mierze poza stałym
miejscem pracy lub siedzibą pracodawcy; c) środków lokomocji używanych do odbycia
podróży służbowej; 2) odbywania podróży służbowej jako przedmiotu pracowniczego
obowiązku wynikającego ze stosunku pracy – z wyodrębnieniem: a) prawnej podstawy
obowiązku; b) formy aktualizacji i konkretyzacji obowiązku oraz jego granic; 3) odróżnienia
podróży służbowej od innych form przemieszczania się pracownika – z podkreśleniem
odróżnienia podróży służbowej od: a) dojazdów do pracy i z pracy; b) przeniesienia
służbowego; c) delegacji.
W rozdziale II analizowana jest kwalifikacja podróży służbowej w świetle przepisów
o czasie pracy. Rozważania koncentrują się na takich kwestiach, jak: 1) podróż służbowa
a pojęcie czasu pracy; 2) odbywanie podróży służbowej w normalnym czasie pracy oraz po
jego upływie, a także w godzinach nocnych oraz w niedziele i święta – w tym w kwestiach
dotyczących: a) czasu pracy w ramach typowej podróży służbowej; b) czasu pracy w ramach
nietypowej podróży służbowej; 3) podróż służbowa a szczególne formy rozliczania czasu
pracy; 4) relacja między podróżą służbową w godzinach nadliczbowych a czasem dyżuru.
Rozdział III przedstawia podróż służbową w kontekście prawa do wynagrodzenia
za pracę i tzw. świadczeń wyrównawczych. Najpierw przeanalizowano wpływ podróży
służbowej (typowej i nietypowej) na prawo do wynagrodzenia za pracę, a następnie kolejno:
zwrot kosztów przejazdu, dojazdów i kosztów zakwaterowania oraz innych kosztów
związanych z podróżą służbową; diety; wypłata tzw. kilometrówki.
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Rozdział IV dotyczy kwalifikacji wypadków podczas podróży służbowej w kontekście
uznania ich jako wypadki przy pracy; omówiono tu także warunki wyłączenia świadczeń
wypadkowych.
Konstrukcja książki przedstawia się bardzo interesująco, chociaż można zastanawiać
się nad tym, czy rozdział V nie narusza spójności tej konstrukcji. Zawarta w nim
problematyka nie dotyczy bowiem kwestii związanych bezpośrednio z relacją stron stosunku
pracy (tj. pracownika i pracodawcy). Autor odniósł się do świadczeń wyrównawczych
z tytułu podróży służbowej z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych oraz przepisów o podstawie wymiaru składki na Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych i inne społeczne fundusze celowe.
Można też rozważyć, czy w konstrukcji książki nie powinno się bardziej wyeksponować
znaczenia podziału podróży służbowych na typowe i nietypowe, np. przez podział książki na
2 części: I – odnoszącej się do typowych podróży służbowych i II – odnoszącej się
do nietypowych podróży służbowych. Z lektury wynika bowiem, że temu podziałowi należy
przypisywać zasadnicze znaczenie dla zrozumienia regulacji prawnej pracowniczych podróży
służbowych.
Przez typowe podróże służbowe należy rozumieć takie, które mają miejsce „jedynie
sporadycznie”, a przez nietypowe - takie, które stanowią „stałe zajęcie pracowników”. Autor
trafnie podkreśla, że przepisy prawne dotyczące podróży służbowych nie wprowadzają tego
podziału, jednakże występuje on w praktyce. Odbywanie typowej lub nietypowej podróży
służbowej powoduje różne konsekwencje w zakresie rozliczenia normalnego czasu pracy i
czasu pracy w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzenia za pracę. Znaczenie tego
podziału eksponuje orzecznictwo sądowe, w tym Sądu Najwyższego.
Sebastian Samol przyjął termin „pracownicza podróż służbowa” powołując się
na poglądy doktryny, argumenty natury językowej oraz użycie tego terminu w przepisach
prawnych (s. 10-11). W związku z tym warto zauważyć, że - ściśle rzecz biorąc – w prawie
występuje termin „podróż służbowa pracownika” (zob. art. 775 Kodeksu pracy). Wydaje się,
że trafniejszym terminem jest „podróż służbowa pracownika”, skoro nie można zaakceptować
terminu „podróż służbowa”. Termin „podróż służbowa pracownika” wyraźnie wskazuje
bowiem, że nie obejmuje on podróży odbywanych na podstawie innych stosunków prawnych,
niż stosunek pracy. Oznacza to, że taki termin nie obejmuje podróży odbywanych w ramach
wykonywania umów zawieranych zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub też podróży w
ramach realizacji zadań wynikających z przepisów prawa administracyjnego.
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Warto zaznaczyć, że rozdział II - poświęcony rozważaniom kwalifikacji podróży
służbowych w świetle przepisów o czasie pracy - w istocie zawiera pogłębioną analizę tych
przepisów. Analizy te są – moim zdaniem - zbyt obszerne.
Autor aprobuje pogląd, że czas spędzony przez pracownika w podróży służbowej poza
godzinami pracy (normalnymi) powinien być traktowany jako dyżur w rozumieniu art. 144
Kodeksu pracy, chociaż zauważa, że świadczenie przysługujące na podstawie § 2 zd. 1 tego
artykułu jest nieproporcjonalne do wysiłku włożonego przez pracownika w czynności
związane z podróżą służbową. W innym miejscu książki podziela pogląd, że de lege ferenda
pracownik za czas odbywania podróży służbowej, podczas której nie wykonuje pracy,
powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia, jakie otrzymałby
wówczas, gdyby w tym czasie rzeczywiście wykonywał pracę.
W związku z tym trzeba zauważyć, że na podstawie (obecnie obowiązującego
brzmienia) art. 144 § 2 zd. 1 Kodeksu pracy, za czas dyżuru przysługuje wynagrodzenie
wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub
miesięczną, a jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony w warunkach wynagrodzenia,
to 60% wynagrodzenia, jeżeli nie ma możliwości udzielenia czasu wolnego za czas dyżuru.
Wydaje się, że na podstawie obowiązujących przepisów prawnych – okresu
przebywania w podróży służbowej poza normalnymi godzinami pracy nie można traktować
tak jak okresu dyżuru, o którym mowa w art. 144 Kodeksu pracy, gdyż są to dwie odrębne
instytucje prawa pracy. Inne uprawnienia przysługują pracownikowi z tytułu odbywania
podróży służbowej, a inne z tytułu dyżuru. W związku z tym warto zauważyć, że pracownik
odbywający podróż służbową w godzinach nocnych, w warunkach uniemożliwiających
odpoczynek nocny, zakończoną w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło
8 godzin, może z tego powodu usprawiedliwić nieobecność w pracy w dniu następnym
po zakończeniu podróży służbowej1. Nie znaczy to, że dotychczasowe uprawnienia
pracowników w związku z podróżą służbową są wystarczające.
Zbyt obszerne są – moim zdaniem - rozważania dotyczące kwalifikacji wypadków
podczas podróży służbowej (rozdz. IV). Należałoby je raczej ograniczyć do rozważań, które
odnoszą się do obowiązujących regulacji w zakresie wypadków podczas podróży służbowej.
Obecnie są one zawarte w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych2 . W zakresie rozpatrywanym w książce
1

§ 3 pkt 5 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności
w pracy oraz udzielenia pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281).

2

DzU nr 199, poz. 1673.
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nie wprowadzają one istotnych zmian. I tak art. 3 ust. 2 pkt 1 tej ustawy odpowiada art. 6 ust.
2 pkt 1 poprzedniej ustawy3, a art. 21 ust. 1-3 ustawy z 30 października 2002 r. odpowiada
art. 8 ust. 1-3 poprzedniej ustawy.
Warto zauważyć, że S. Samol odniósł się krytycznie do projektu obecnie
obowiązującej „ustawy wypadkowej”, dotyczącej ochrony pracownika podczas podróży
służbowej. Książka została opracowana nie tylko z uwzględnieniem przepisów prawnych
(obowiązujących w okresie jej przygotowania), lecz również orzecznictwa sądowego oraz
poglądów wyrażonych w literaturze odnośnie do podróży służbowych. Autor wiele miejsca
poświęcił analizie przepisów prawnych, które nie obowiązywały w okresie przygotowywania
książki. Czy więc wszystkie te analizy były konieczne? Czy trzeba było sięgać do przepisów
obowiązujących w latach 1919-1974? W tekście głównym należałoby raczej analizować
obowiązujący stan prawny, a wcześniejsze regulacje odnotować w przypisach, jeśli byłoby to
potrzebne dla podkreślenia kontynuacji lub zmiany regulacji prawnej albo z innego
uzasadnionego powodu.
Przed wydaniem publikacja powinna być uzupełniona o zmiany przepisów prawnych,
jakie nastąpiły już po jej opracowaniu. Tytułem przykładu można podać zmiany odnoszące
się do art. 775 Kodeksu pracy, wprowadzone przez art. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw4, a także przez
przepisy rozporządzenia MPiPS z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju5 oraz
przez przepisy rozporządzenia tego ministra i z tej samej daty w takiej samej sprawie,
ale w odniesieniu do podróży służbowych poza granicami kraju6.
Autor przedstawił trafne postulaty dotyczące: zróżnicowania regulacji prawnej
odnoszącej się do częstych podróży służbowych (nietypowych) i sporadycznych podróży
służbowych (typowych), nawet jeżeli nazwy te mogą nasuwać zastrzeżenia co do ich
trafności; zmodyfikowania regulacji prawnej w taki sposób, aby zapewniała ona
pracownikowi podczas podróży służbowej ochronę ubezpieczeniową, która obejmowałaby
tylko wykonywanie czynności koniecznych do realizacji zadania powierzonego przez
pracodawcę; wprowadzenia takiej regulacji prawnej, która uniemożliwiłaby ustalanie
3

Tzn. ustawy z 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(DzU z 1983 r., nr 30, poz. 144, ze zm.).

4

DzU nr 135, poz. 1146.
DzU nr 236 poz. 1990.

5

5
świadczeń wyrównawczych w podróży służbowej w kwocie faktycznie niższej niż wydatki
ponoszone przez pracownika.
Krytycznie jednak trzeba odnieść się do propozycji autora, aby diety z tytułu podróży
zagranicznej nie pozostawały w rażącej dysproporcji do diet za podróże krajowe. U podstaw
tego poglądu leży bowiem przekonanie, że nie ma żadnej różnicy między podróżą służbową
na obszarze kraju oraz poza jego granicami. A przekonanie to jest błędne, gdyż zasadniczo
różne są warunki odbywania podróży krajowej oraz zagranicznej. Dlatego też koszty tej
ostatniej są znacznie wyższe.
Na koszty pobytu w ramach podróży zagranicznej istotnie wpływa konieczność
korzystania z różnego rodzaju środków transportowych, w tym taksówek. Nie zawsze jest
czas na uzyskanie rachunku, zwłaszcza że kwota za przejazd nie jest wysoka, ale takich
przejazdów często trzeba odbyć wiele. W trakcie kilkudniowych podróży służbowych
znaczne są wydatki na korzystanie z usług fryzjerskich, pralni hotelowych, restauracji
i kawiarni. Zwykle też nabywa się kosmetyki w miejscu i na czas pobytu za granicą, drobne
dodatki do garderoby, np. krawat lub parasol. Odbywa się też wiele rozmów telefonicznych
i to zarówno w miejscowości, w której wykonywana jest podróż służbowa, jak i z pracodawcą
w kraju. Trudno wyliczyć wszystkie różnorodne wydatki, które musi ponieść pracownik
w czasie podróży zagranicznej. Wielu z nich nie ma w trakcie podróży służbowej w kraju,
bowiem większość to podróże służbowe trwające krótko, zwykle jeden lub dwa dni.
Przyjmując, że istnieją różnice w odbywaniu podróży służbowych w kraju i za granicą,
dochodzi się do wniosku, że uzasadniona jest odrębna regulacja prawna tych rodzajów
podróży służbowej.
S. Samol zwrócił uwagę na regulacje prawne przewidujące wyższe diety dla
niektórych grup pracowników. Budzi jednak zastrzeżenie wniosek, że podwyższone
świadczenie kompensacyjne stanowi w tym wypadku dodatek do płacy wolny od składki
na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego. Wniosek ten nie jest zasadny, gdyż
nie uwzględnia tego, iż pracownik w czasie podróży służbowej wydaje więcej niż wynosi
dieta. Odnosi się to również do pracowników otrzymujących podwyższone diety.
Mam wrażenie, że w książce nie zawsze dostatecznie wyraźnie zostały
wyeksponowane poglądy autora, natomiast nadmiernie – poglądy i nazwiska innych autorów.
Wydaje się, że bardziej przejrzyste byłoby przedstawienie koncepcji S. Samola w tekście
głównym, a poglądów innych autorów – w przypisach.

6

DzU nr 236, poz. 1991.

6
Lektura książki ujawnia pewne niedostatki w korekcie tekstu: np. na s. 29 po wyrazie
„wstępie” zabrakło wyrazu „do”; na s. 31 po wyrazie „względu” nie ma wyrazu „na”; na
s. 102 po wyrazie „pracownika” jest „naukowo-badawczego”, a powinno być „naukowodydaktycznego”. Można też zwrócić uwagę na nazwę „Bundessozialgericht” stosowaną bez
tłumaczenia, np. na s. 178 (także napisaną z usterką). Trudno też nie mieć zastrzeżenia do
zwrotu „opinii Sądu Najwyższego”, np. na s. 182 lub 185.
Warto dodać, że książka jest zmienioną i wzbogaconą wersją rozprawy doktorskiej
pod tym samym tytułem, obronionej przez autora 19 lutego 2002 r. przed Radą Wydziału
Prawa i Administracji UAM; promotorem pracy był prof. A. Kijowski, a recenzentami prof.
B. Wagner i prof. W. Piotrowski.
Przedstawione uwagi nie zmieniają jednak oceny, że książka jest przydatna dla
wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką prawną podróży służbowych. Należy
wyrazić nadzieję, że publikacja ta będzie miała kolejne wydania, a autor nie będzie szczędził
sił na jej doskonalenie.
dr Piotr Kucharski

SYGNAŁY O KSIĄŻKACH

Marta Mackiewicz, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak: Samorządowa kasa, czyli na
co idą pieniądze w gminach, powiatach i województwach, „Alinex” Inżynieria Finansowa,
Warszawa 2003, s. 225.
Po transformacji ustrojowej na przełomie lat 1989/1990 samorząd stał się samodzielną
jednostką, wyposażoną we własny majątek i własne dochody, ale

obarczony też został

wieloma ważnymi zadaniami. Od tego, jakimi środkami będą dysponowały samorządy i w
jaki sposób będą je wykorzystywały, zależy w dużej mierze jakość życia w Polsce.
Prezentowany poradnik wskazuje, jak należy rządzić się samorządowymi pieniędzmi.
Autorzy starali się zawrzeć jak najwięcej informacji o tym, czym jest budżet, jak powinien
być skonstruowany, jakich błędów trzeba się wystrzegać w pracach nad nim, czym jest
deficyt, dług i jakie są jego konsekwencje. W końcowej części książki przedstawili 25
dobrych rad i przykładów prawidłowo rozwiązanych problemów. Budżetowy słowniczek dla
początkujących zawiera aneks.
Tomasz Grzegorz Grosse,

przy współpracy Marty Mackiewicz: Zmierzch

decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji
europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 413.
Autorzy opracowania przeanalizowali funkcjonowanie kontraktów wojewódzkich,
które są zawierane pomiędzy rządem a zarządami województw w celu wspierania przez
władze publiczne rozwoju regionalnego, oraz wykorzystanie unijnych środków pomocowych
w

sześciu

województwach:

dolnośląskim,

lubelskim,

małopolskim,

pomorskim,

podkarpackim i wielkopolskim. Zestawiając cele reformy administracyjnej

z wynikami

badania, autorzy postawili tezę o „zmierzchu decentralizacji” w Polsce. Rozważania
zakończyli szczegółowymi wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi formułowania,
wprowadzania w życie i koordynowania polityki rozwoju na szczeblu centralnym i
regionalnym, kształtu kontraktów wojewódzkich, systemu obsługi funduszy europejskich oraz
roli samorządów.
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Krystyna Gąsiorek: Zamknięcie roku w sferze budżetowej, Grupa Wydawnicza
INFOR, Warszawa 2002, s.196.
Publikacja przeznaczona jest dla służb finansowo-księgowych zarówno organów
samorządu terytorialnego, jak i ich jednostek organizacyjnych. Poruszana problematyka
dotyczy sprawozdań finansowych: bilansu z wykonania jednostki samorządu terytorialnego,
bilansu jednostki budżetowej, zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego jednostki
budżetowej. Książka zawiera tekst ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także
rozporządzenie ministra finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

zasad

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, które stanowi bazę
dla sporządzania sprawozdań finansowych.
Aleksander Cieśliński: Wspólnotowe prawo gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2003, s. 641.
Autor w przejrzysty sposób przedstawił najważniejsze uregulowania wspólnotowego
prawa materialnego. Omówił nie tylko zasady zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
świadczenia usług, obrotu towarowego i kapitałowego oraz przepływu osób w państwach
Wspólnoty Europejskiej.

Sięgnął również do problematyki prawa spółek, konkurencji,

zamówień publicznych, własności intelektualnej, regulacji sektora bankowego, ubezpieczeń
oraz rynku papierów wartościowych. Książka zawiera indeks rzeczowy.
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