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WYSTĄPIENIE   PREZESA   NAJWYŻSZEJ   IZBY   KONTROLI

– MIROSŁAWA   SEKUŁY  –

NA   POSIEDZENIU  KOMISJI   KONTROLI  BUDŻETOWEJ

PARLAMENTU   EUROPEJSKIEGO

Posiedzenie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego odbyło się

29 kwietnia 2003 r. w Brukseli. Było ono poświęcone dyskusji nad raportem „Relacje między

najwyższymi organami kontroli a komisjami parlamentarnymi” – sporządzonym przez

najwyższe organy kontroli Polski i Malty, z udziałem ETO i SIGMA – oraz prezentacji

systemów  kontroli  wewnętrznej w krajach kandydujących. Przewodnicząca Komisji –

Diemut R. Theato zaprosiła do udziału w tym posiedzeniu przedstawicieli Komisji

Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, SIGMA oraz szefów najwyższych

organów kontroli Polski i Malty.

Przedstawiamy Czytelnikom syntezę raportu, a następnie  treść wystąpienia prezesa

Najwyższej Izby Kontroli, prezentującego obecną sytuację relacji między najwyższymi

organami kontroli a komisjami parlamentarnymi oraz wystąpienia omawiającego system

kontroli wewnętrznej w Polsce*.

                                                
* Więcej szczegółów o przebiegu posiedzenia  zob. sprawozdanie,  str. 137.
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RAPORT  „RELACJE  MIĘDZY  NAJWYŻSZYMI  ORGANAMI  KONTROLI

 A  KOMISJAMI  PARLAMENTARNYMI”

( Synteza)

Niniejszy raport został przygotowany przez najwyższe organy kontroli Malty i Polski

z udziałem SIGMA, w ramach współpracy najwyższych organów kontroli krajów Europy

Środkowej i Wschodniej, Cypru, Malty i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Celem

dokumentu było – po zbadaniu relacji między wymienionymi instytucjami kontrolnymi

a odpowiednimi parlamentami (zwłaszcza komisjami parlamentarnymi) – przedstawienie

propozycji rozwiązań służących obustronnie korzystnej poprawie tych relacji. Do zbierania

niezbędnych informacji o aktualnej sytuacji w tym zakresie posłużył kwestionariusz rozesłany

do uczestniczących najwyższych organów kontroli. Uzyskane odpowiedzi unaoczniły znaczne

różnice relacji między najwyższymi organami kontroli a komisjami parlamentarnymi

w poszczególnych krajach. Zgromadzono również materiał dotyczący praktyki w innych

krajach, aby ukazać rozwiązania, które mogłyby być zastosowane w krajach uczestniczących.

W raporcie przedstawiono dwie grupy najlepszych rozwiązań. Zidentyfikowano je na

podstawie analizy informacji zebranych przez współsprawozdawców. Pierwszą grupę

stanowią działania, które mogą podjąć najwyższe organy kontroli, aby zwiększyć swoją

skuteczność, a jednocześnie przygotować się w pełni do współpracy z parlamentem

i komisjami parlamentarnymi. Należą do nich:

− opracowanie i przyjęcie odpowiednich założeń i standardów kontroli oraz zapewnienie ich

stosowania;

− sporządzanie sprawozdań z kontroli w sposób jasny, zwięzły, rzetelny i rzeczowy oraz

unikanie stwierdzeń o charakterze politycznym;

− przyjęcie i wprowadzenie odpowiednich standardów etycznych;

− uwzględnianie w należytym stopniu kwestii stanowiących przedmiot zainteresowania

parlamentu przy ustalaniu priorytetów działalności kontrolnej;

− dokonywanie selekcji sprawozdań z kontroli, które mają być przedłożone parlamentowi

i przekazywanie jedynie tych, które na pewno zasługują na jego uwagę wraz ze

wskazaniem powodów, dla których dane sprawozdanie trafia do parlamentu;

− rozważenie możliwości powołania odrębnej komórki organizacyjnej lub wyznaczenia

osoby dla koordynacji kontaktów między najwyższym organem kontroli a parlamentem;
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ułatwia to komunikowanie się, a także pomaga najwyższemu organowi kontroli poznać

potrzeby i zainteresowania parlamentu;

− śledzenie działań podejmowanych w związku z ustaleniami kontroli oraz informowanie

parlamentu o wszelkich przypadkach niepodejmowania działań dotyczących ważnych

problemów;

− unikanie formułowania uwag bezpośrednio dotyczących polityki rządu, ale jednocześnie

uświadomienie sobie, że ujawnienie problemów na etapie realizacji może prowadzić do

pytań o przyjęte przez rząd założenia.

Druga grupa propozycji obejmuje działania, które może podjąć parlament, aby

poprawić efektywność swoich roboczych kontaktów z najwyższym organem kontroli, a także

skuteczniej kontrolować działania rządu. Omawiając tę kwestię z członkami parlamentu,

przedstawiciele najwyższych organów kontroli w żadnym wypadku nie mogą sprawiać

wrażenia, że pouczają parlament, jak ma wykonywać swoje konstytucyjne obowiązki.

Owe sugestie obejmują:

− ustawowe gwarancje niezależności najwyższego organu kontroli zarówno od rządu, jak

i od parlamentu;

− wybór prezesa najwyższego organu kontroli w sposób, który zapewnia mu szerokie

poparcie parlamentu;

− wyznaczenie komisji parlamentarnej do nadzoru nad finansami najwyższego organu

kontroli i oceny jego działalności (ale nie kierowania nią);

− wyraźne określenie, jakie rodzaje sprawozdań z kontroli powinny być przekazywane

parlamentowi; wskazane jest staranne dokonanie wyboru oraz – w miarę możliwości –

pozostawienie tej kwestii do uznania najwyższego organu kontroli;

− informowanie najwyższego organu kontroli o zainteresowaniach parlamentu, w tym

przedstawianie propozycji tematów kontroli, przy pozostawieniu ostatecznego określenia

priorytetów kontroli w gestii najwyższego organu kontroli;

− wymaganie, aby wszystkie sprawozdania z kontroli, z wyjątkiem tych, które powinny mieć

charakter poufny, były publikowane w rozsądnym terminie;

− ustalenie zasad funkcjonowania komisji parlamentarnych i zapewnienie im odpowiedniego

personelu;

− dbałość o to, aby członkowie właściwych komisji parlamentarnych w terminie

zapoznawali się ze sprawozdaniami z kontroli;
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− ponieważ posiedzenia komisji parlamentarnych mogą być ważnym instrumentem

umożliwiającym zwrócenie uwagi na problemy ujawnione w sprawozdaniach z kontroli,

prawo do udziału w nich powinni mieć obywatele i przedstawiciele środków masowego

przekazu (z ograniczeniami ze szczególnych powodów); powinni w nich również

uczestniczyć przedstawiciele najwyższego organu kontroli i kontrolowanej jednostki;

członkowie komisji parlamentarnych powinni przygotowywać się do takich posiedzeń,

opracowując pytania, które zadadzą i zwracając się w razie potrzeby o dodatkowe

informacje;

− na zakończenie posiedzenia (lub w innym czasie) komisje parlamentarne mogą uznać, że

w związku ze sprawozdaniem z kontroli przedstawionym przez najwyższy organ kontroli

powinny przedsięwziąć określone działania; aby skuteczność takich działań była jak

największa, decyzje członków komisji powinny w miarę możliwości zapadać jednogłośnie;

jeżeli byłoby to celowe, o pomoc w kwestiach technicznych można zwrócić się do

najwyższego organu kontroli; powinno się dążyć do zobowiązania rządu do

ustosunkowania się do sprawozdań i innych działań komisji parlamentarnych

i najwyższego organu kontroli oraz zainteresowania komisji parlamentarnych

i najwyższego organu kontroli działaniami podjętymi w związku z tym przez rząd.

 Zalecenia dla najwyższych organów kontroli i sugestie dla parlamentów mają swoje

źródła w przekonaniu, że najwyższy organ kontroli i parlament, któremu przedkłada on swoje

sprawozdania, są ze sobą ściśle powiązane. Parlament i najwyższy organ kontroli to dwie

ważne, ale odrębne instytucje, które wspierają się nawzajem w zapewnieniu skutecznego

rządzenia. Parlament może najskuteczniej kontrolować rząd, jeżeli korzysta z rezultatów

działalności kontrolnej najwyższego organu kontroli − i jeżeli może na nich polegać.

Podobnie, najwyższy organ kontroli może działać znacznie skuteczniej, jeżeli parlament i

jego komisje stanowią forum dla prezentacji istotnych wyników kontroli i dyskusji nad nimi,

a także występują jako potencjalni sojusznicy w podejmowaniu działań naprawczych lub

wywieraniu nacisku, aby takie działania zostały podjęte.
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Prezentacja  raportu  przez  prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli  Mirosława  Sekułę

Pani Przewodnicząca,

Wysoka Komisjo,

Panie i Panowie,

Pan prezes Joseph G. Galea i ja  prezentujemy raport nt. “Relacji między najwyższymi

organami kontroli a komisjami parlamentarnymi”, przygotowany przez łączników organów

kontroli Malty i Polski przy pomocy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i SIGMA.

Celem tego opracowania było zbadanie relacji między instytucjami kontrolnymi a

odpowiednimi parlamentami (zwłaszcza komisjami parlamentarnymi) oraz przedstawienie

propozycji rozwiązań służących poprawie tych relacji. Powstanie tego dokumentu traktujemy

jako ważny krok w działaniach naszych instytucji na rzecz zapewnienia skutecznych

systemów kontroli zewnętrznej w zjednoczonej Europie.

Obszar naszej wspólnej prezentacji podzieliliśmy w ten sposób, że ja przedstawię

głównie obecną sytuację, natomiast prezes J. Galea – propozycje na przyszłość.

Zacznę od podstawowego stwierdzenia, że we wszystkich krajach kandydujących

istnieją najwyższe organy kontroli, które zapewniają niezależną, zewnętrzną kontrolę

wykorzystania środków publicznych, w tym środków wspólnotowych. Z reguły są to organy

nowe. Niektóre z nich zostały utworzone zaledwie kilka lat temu; w kilku krajach zostały

odtworzone po kilkudziesięcioletniej przerwie. Trzeba bowiem pamiętać, że w krajach

komunistycznych – z wyjątkiem Polski – nie było niezależnych od rządu organów kontroli

zewnętrznej.

Budowa nowych instytucji zwykle bywa trudna, ale w tym przypadku można było

skorzystać z uznanych wzorów. Rozwój kontroli państwowej nastąpił zwłaszcza ostatnio.

Chciałbym podkreślić szczególną rolę Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w tym

procesie. Jak mówił pan Engwirda, Trybunał stworzył sieć współpracy najwyższych organów

kontroli krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Współpraca ta ułatwiła zmianę podstaw

prawnych, organizacji, a zwłaszcza metodyki kontroli. Słowa wdzięczności kieruję też pod

adresem Komisji Europejskiej. W procesie negocjacyjnym w rozdziale 28 Financial Control

Komisja określiła konkretne wymagania wobec każdego z krajów kandydujących. Postęp był

regularnie monitorowany, zwłaszcza dzięki pomocy SIGMA. Spełnienie owych wymagań nie

było łatwe, lecz zostało zrealizowane, albo też właśnie się dokonuje.
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Dziś najwyższe organy kontroli krajów kandydujących to instytucje nowoczesne. Ich

praca opiera się – lub stopniowo zaczyna się opierać – na powszechnie uznanych standardach

kontroli. Nie znaczy to, że wszystkie one działają już doskonale. Istnieje potrzeba

kontynuowania zmian, zwłaszcza poprawy metodyki kontroli. Wiele zależy przecież od

otoczenia organu kontroli, a zwłaszcza od jego relacji z parlamentem.

Między najwyższym organem kontroli a parlamentem istnieje relacja współzależności.

Owe – odrębne przecież – instytucje wzajemnie wspierają się w zapewnieniu skuteczności

mechanizmu rządzenia. Parlament może najlepiej sprawować swoją funkcję kontrolną wtedy,

gdy wykorzysta wyniki pracy najwyższego organu kontroli. Analogicznie, działania

najwyższego organu kontroli staną się znacznie skuteczniejsze, jeżeli parlament i komisje

parlamentarne stanowić będą forum dla prezentacji istotnych wyników działalności kontrolnej

najwyższego organu kontroli i dyskusji nad nimi, a także będą podejmować lub zachęcać

innych do podjęcia odpowiednich działań naprawczych. W rzeczywistości – jak ukazano

w raporcie – praktyka odbiega od tych teoretycznych założeń.

Warto zatem postawić pytanie, co narodowe parlamenty mogą zrobić dla umocnienia

organów kontroli. Chodzi zwłaszcza o zapewnienie im odpowiednich warunków działania.

Chyba we wszystkich krajach kandydujących najwyższe organy kontroli mają dobre

podstawy prawne. Gwarantują one niezależność oraz kompetencje, często szersze niż

w starych państwach członkowskich. Ważne jest zatem nie tyle uzupełnianie obecnych

przepisów, co baczenie, aby nasza rola nie została ograniczona. Kultura polityczna w krajach

Europy Środkowej i Wschodniej wciąż jest w trakcie tworzenia. Aktualnie rządzący politycy

nie zawsze cieszą się z krytyki. Ta zrozumiała niechęć nie może jednak prowadzić do

podporządkowania sobie organu kontroli przez większość parlamentarną. Myślę zatem, że

ważnym zadaniem parlamentu w państwie demokratycznym jest zapewnienie poparcia dla

organu kontroli oraz tworzenie wokół niego atmosfery zaufania – jako instytucji bezstronnej,

niezależnej i fachowej. Tylko w ten sposób administracja będzie korzystać z rezultatów

kontroli.

Ostatnio mówi się o rozszerzaniu kontaktów między Parlamentem Europejskim

i parlamentami narodowymi. Sądzę, że Parlament Europejski może przyczynić się do rozwoju

kultury politycznej w nowych państwach członkowskich. Być może jednym z tematów takiej

współpracy mogłaby stać się wymiana doświadczeń w zakresie rozliczalności rządów, m.in.

zainteresowanie parlamentów narodowych sposobem wykorzystania środków wspólnotowych

w ich krajach.
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Jak przedstawiono w raporcie, najwyższe organy kontroli w krajach kandydujących

współpracują z różnymi rodzajami komisji parlamentarnych:

1) tzw. komisjami resortowymi, na przykład komisją gospodarki, transportu, rolnictwa,

ochrony zdrowia; owe komisje – w ramach określonych przez konstytucję i ustawy –

pełnią rolę organów, za których pośrednictwem parlament kontroluje poszczególne

obszary działań rządu (we wszystkich krajach);

2) komisjami odpowiedzialnymi, głównie lub wyłącznie, za kwestie związane z kontrolą

państwową, wśród których można wyróżnić dwa typy:

− komisje rachunków publicznych (na Cyprze i na Malcie);

− komisje kontroli państwowej, które kontrolują najwyższy organ kontroli (w Polsce i na

Węgrzech; częściowo podobne rozwiązanie istnieje w Czechach);

3) komisjami zajmującymi się przede wszystkim budżetem najwyższego organu kontroli

(na Malcie).

Funkcjonowanie określonej komisji, do której należy rozpatrywanie sprawozdań

z kontroli, może być korzystne. Jednak jeśli jedna komisja rozpatruje sprawozdania dotyczące

wszystkich ministerstw, realizacja zawartych w nich zaleceń nie zawsze może uzyskać

konieczne poparcie. Można powiedzieć, że rezultaty kontroli dotyczących danego

ministerstwa powinna rozpatrywać raczej wyspecjalizowana komisja, która na bieżąco

zajmuje się sprawami tego resortu. Wydaje mi się, że oba systemy – jedna lub kilka komisji

zajmujących się sprawozdaniami najwyższego organu kontroli – mają zarówno dobre, jak

i gorsze strony. Podstawowy problem stanowi jednak to, czy komisje parlamentarne w ogóle

rozpatrują sprawozdania z kontroli.

W większości krajów kandydujących nie ma tradycji odbywania regularnych spotkań

przedstawicieli najwyższego organu kontroli i komisji parlamentarnych. Ma to miejsce

jedynie w krajach, w których funkcjonują komisje zajmujące się wyłącznie lub przede

wszystkim sprawami kontroli państwowej (Cypr, Malta, Węgry) lub tam, gdzie istnieje

ustalona praktyka rozpatrywania sprawozdań z kontroli przez większość komisji

parlamentarnych (Polska). Liczba posiedzeń poświęconych problematyce najwyższego

organu kontroli, jakie w ciągu roku odbywają wszystkie komisje parlamentarne, jest różna

w poszczególnych krajach –  od 1 do 3 w Albanii, Bułgarii, na Litwie i na Łotwie, od kilku –

do kilkunastu w Chorwacji, Czechach, Rumunii i Słowenii oraz około 20 na Malcie i na

Węgrzech, do około 75 na Cyprze i 70-100 w Polsce.

Na ogół najwyższy organ kontroli jest zobowiązany do przedstawiania parlamentowi

najważniejszych sprawozdań z kontroli, w szczególności sprawozdania rocznego
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z działalności, sprawozdania z kontroli wykonania budżetu państwa oraz sprawozdań

z kontroli przeprowadzonych na żądanie parlamentu (o ile parlament ma prawo zlecania

kontroli), a w niektórych przypadkach również opinii dotyczącej rachunków publicznych,

sprawozdania z wykorzystania majątku państwowego i jego ochrony oraz sprawozdania

z kontroli długu publicznego.

W rzeczywistości komisje parlamentarne rozpatrują na ogół nie więcej niż połowę

otrzymanych sprawozdań z kontroli. Można powiedzieć wyraźniej: w niektórych parlamentach

komisje rozpatrują tylko  niewielką część sprawozdań. W niektórych krajach komisje regularnie

zajmują się tylko tymi sprawozdaniami, do których analizy parlament jest zobligowany

obowiązującymi przepisami. Czasem komisje parlamentarne nie tylko rzadko rozpatrują

sprawozdania z kontroli, ale robią to pobieżnie, np. omawiają główne wyniki całorocznej pracy

najwyższego organu kontroli podczas jednego, dwóch lub trzech posiedzeń.

Po rozpatrzeniu sprawozdań najwyższego organu kontroli niektóre komisje

parlamentarne sporządzają własne sprawozdania, uzupełnione uwagami i zaleceniami, lub

przygotowują projekty uchwał parlamentu. Inne komisje rozpatrują sprawozdania z kontroli,

lecz nie podejmują żadnych formalnych uchwał. W niektórych krajach formalne decyzje

podejmowane są w przypadku rocznych sprawozdań z działalności najwyższego organu

kontroli, natomiast nie wobec poszczególnych sprawozdań z kontroli.

Ogólnie można  powiedzieć, że w wielu krajach parlamentarne poparcie dla zaleceń

najwyższego organu kontroli jest raczej słabe. W związku z tym szczególnie interesujący

wydaje się rozdział raportu nt. najlepszych praktyk, w którym podjęto próbę zaproponowania

zaleceń w sprawie relacji między najwyższymi organami kontroli a komisjami

parlamentarnymi. Rozdział ten zostanie przedstawiony przez prezesa J. Galeę ∗.

                                                
∗ Zob. synteza raportu, str. 4.
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System kontroli wewnętrznej w Polsce zaprezentowany przez

prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mirosława Sekułę

Pani Przewodnicząca,

Wysoka Komisjo,

Panie i Panowie,

Najwyższa Izba Kontroli przywiązuje szczególną uwagę do prawidłowego

funkcjonowania systemu kontroli finansowej w administracji publicznej i przestrzegania

dyscypliny budżetowej. Wynika to z konstytucyjnych i ustawowych zadań i obowiązków

najwyższego organu kontroli państwowej  oraz dbałości o właściwe wykorzystanie finansów

publicznych. Jednym ze strategicznych działań Izby jest współdziałanie i udzielanie pomocy

innym organom kontroli państwowej, w tym organom kontroli i audytu wewnętrznego oraz

organom rewizji i inspekcji działającym w administracji rządowej i samorządzie

terytorialnym.

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na rolę Izby w ciągu ostatnich kilku lat

w naprawie i rozwoju kontroli wewnętrznej w Polsce. W dotychczasowej działalności

kontrolnej Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie wskazywała na niedomagania systemu

kontroli wewnętrznej w administracji publicznej, które przyczyniały się do powstawania

nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi. Wyniki kontroli NIK

wskazywały również, że w administracji rządowej nie funkcjonował jednorodny, spójny

system kontroli wewnętrznej. Na przełomie 1998 r. i 1999 r. NIK zbadała funkcjonowanie

kontroli wewnętrznej w jednostkach administracji rządowej. Kontrola ta wykazała niewielkie

znaczenie kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania jednostkami i gospodarowania

środkami publicznymi. W związku z tym Izba zaleciła wzmocnienie systemu kontroli

wewnętrznej w administracji publicznej, tak aby stanowił on istotny składnik w procesie

bieżącego zarządzania jednostką, dla zapewnienia oszczędnego, wydajnego i skutecznego

osiągania jej celów.

Słabe strony ówczesnego systemu kontroli wewnętrznej zostały również zauważone

przez Komisję Europejską. W trakcie negocjacji akcesyjnych w ramach rozdziału 28

(„Kontrola finansowa”) Polska została zobowiązana do jednolitego uregulowania

funkcjonowania kontroli finansowej, tak aby obejmowała zarówno gromadzenie

i rozdysponowywanie środków publicznych, jak i gospodarowanie mieniem, zgodnie

z uznanymi międzynarodowymi standardami oraz wymaganiami Komisji Europejskiej,
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określonymi w dokumencie „Public Internal Financial Control”. W związku z realizacją

zobowiązań negocjacyjnych oraz zaleceń pokontrolnych NIK, w Ministerstwie Finansów

opracowano nowelizację ustawy o finansach publicznych, dotyczącą funkcjonowania

wewnętrznej kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, która weszła w życie z dniem

1 stycznia 2002 r.

Natomiast wydanie niezbędnych przepisów wykonawczych do ustawy zostało

przyspieszone w wyniku przeprowadzonych przez NIK na przełomie 2001 i 2002 r. badań

dotyczących wewnętrznej kontroli finansowej środków z Unii Europejskiej. NIK stwierdziła

wówczas opóźnienia w opracowaniu przez ministra finansów aktów wykonawczych do

znowelizowanej ustawy o finansach publicznych, dotyczących sposobu i trybu

przeprowadzania audytu wewnętrznego. W związku z powyższym w czerwcu 2002 r. na

podstawie porozumienia prezesa NIK i ministra finansów nawiązana została bliska

współpraca w zakresie harmonizacji i koordynacji działań w zakresie wewnętrznej kontroli

finansowej, audytu wewnętrznego i kontroli zewnętrznej. Dzięki temu zostały wydane

wszystkie akty wykonawcze do ustawy o finansach publicznych w zakresie funkcjonowania

wewnętrznej kontroli finansowej oraz opracowano „Podręcznik audytu wewnętrznego”,

„Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Kodeks etyki

audytora wewnętrznego” oraz „Kartę audytu wewnętrznego”. Przy opracowaniu tych

dokumentów wykorzystane zostały doświadczenia NIK w zakresie oceny systemu kontroli

wewnętrznej, a także standardy kontroli NIK.

Zdaniem NIK rozwój wewnętrznej kontroli finansowej jest niezwykle istotnym

elementem przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Dlatego też NIK

bierze aktywny udział w działaniach Ministerstwa Finansów związanych z kontrolą

finansową i tworzeniem jednostek audytu wewnętrznego w administracji publicznej.

Przewodniczącym komisji przeprowadzającej egzamin na audytora wewnętrznego oraz

określającej zakres merytoryczny egzaminu jest jeden z członków Kolegium NIK, a jeden

z doradców prezesa NIK jest członkiem tej komisji.

Działalność NIK w dziedzinie wewnętrznej kontroli i audytu będzie w najbliższej

przyszłości nastawiona na dwie kwestie: 1) ocenę procesu tworzenia służb audytu

wewnętrznego oraz kontrole przestrzegania formalnych zasad uruchomienia audytu

wewnętrznego;  2) na analizę metod działania służb kontrolnych, ukierunkowaną głównie na

pomoc w tworzeniu skutecznych i efektywnych procedur kontroli wewnętrznej. W związku z

powyższym NIK planuje przeprowadzenie w II półroczu 2003 r. koordynowanej kontroli

funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli w wybranych obszarach działalności
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ministerstw i w innych jednostkach administracji centralnej. W wyniku tej kontroli można

będzie uzyskać ocenę funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej rozumianego jako

kontrola zarządcza, w tym ocenę przydatności oraz skuteczności i spójności systemu kontroli

wewnętrznej w procesie zarządzania.

Najwyższa Izba Kontroli, jako najwyższy organ kontroli państwowej, jest szczególnie

zainteresowana sprawnie funkcjonującym systemem kontroli wewnętrznej, w tym

utworzeniem silnych komórek audytu wewnętrznego. Bez takiego systemu kierownicy

jednostek sektora finansów publicznych nie są w stanie wykrywać błędów i nieprawidłowości

w dysponowaniu środkami publicznymi. Chciałbym podkreślić, iż Izba stoi na stanowisku, że

wszystkie jednostki dysponujące znacznymi środkami publicznymi (w tym jednostki

wdrażające programy pomocowe Unii Europejskiej) powinny podlegać reżimom ustawy

o finansach publicznych w zakresie funkcjonowania wewnętrznej kontroli finansowej

i audytu wewnętrznego. Sprawnie działające komórki audytu wewnętrznego istotnie

zmniejszają ryzyko powstania korupcji, dają gwarancję prawidłowej realizacji zadań

jednostki oraz celowego i gospodarnego wydatkowania przez nią środków publicznych,

a także środków z Unii Europejskiej.



Jacek  Jagielski

AUDYT   WEWNĘTRZNY

– MIEJSCE  W   SYSTEMIE   KONTROLI   I   ORGANIZACJA

Wśród wielu różnych rozwiązań i instytucji prawnych, mających na celu zapewnienie

prawidłowej gospodarki w zakresie finansów publicznych, od pewnego czasu znajdują się

także prawnoorganizacyjne instytucje kontroli finansowej, a przede wszystkim – audytu

wewnętrznego1. Ta ostatnia instytucja jest zupełnie nowa, nie występowała dotychczas

w takiej formalnoprawnej postaci na gruncie dziedziny finansów publicznych. Regulację

prawną obu wspomnianych instytucji zawiera rozdział 5 ustawy z 26 listopada 1998 r.

o finansach publicznych2.

U źródeł przyjętych rozwiązań dotyczących kontroli finansowej i  audytu

wewnętrznego legło dążenie – wynikające z niekwestionowanych potrzeb – do rozszerzenia

instrumentów kontrolnych i nadzorczych w celu wzmocnienia racjonalności, przejrzystości

i odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich działań podejmowanych w sferze

zarządzania i wydatkowania środków publicznych. Dążenie to stymulowały także negatywne

oceny skuteczności istniejących mechanizmów kontroli wewnętrznej dotyczących

gospodarowania środkami publicznymi, jak również konieczność nadążania za wymogami

i standardami istniejącymi na świecie, a szczególnie w Unii Europejskiej, w zakresie kontroli

gospodarowania „groszem publicznym”. W konsekwencji wspomnianych przesłanek podjęte

zostały próby wypracowania rozwiązań koncepcyjnych i normatywnych, które budowałyby

spójny system kontroli wewnętrznej. Do tej pory jednak nie przyniosło to efektów w postaci

całościowego ujęcia tej kontroli. Natomiast jako rozwiązanie częściowe (swego rodzaju

substytut) całego problemu mechanizmów sprawdzających i sterujących prawidłowym

gospodarowaniem w sektorze finansów publicznych pojawiły się właśnie interesujące nas

instytucje kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

                                                
1 Wprowadzone ustawą z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji

i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej
oraz ustawy o służbie cywilnej (DzU nr 102, poz. 1116), weszły w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

2 T.j. DzU z 2003 r., nr 15, poz. 148.



2

Regulacja ustawowa tychże instytucji jest jednak dosyć ogólna, wyrywkowa,
w sposób niepełny normująca aspekty zarówno materialne, jak i organizacyjne oraz
proceduralne wprowadzanych rozwiązań. Z postanowień ustawy nie wynika niestety jasna
koncepcja co do prawnego kształtu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego oraz ich
wzajemnych relacji, tudzież odniesień do całego systemu kontroli.

Na gruncie ustawy już same treści kategorii „kontrola finansowa” oraz „audyt
wewnętrzny” nie są dostatecznie sprecyzowane, co utrudnia ustalenie granic pomiędzy
kontrolą (finansową) i audytem. Co prawda przepisy ustawy (art. 35a i 35c) zawierają
określenia pojęć kontroli finansowej i audytu, ale określenia te odbiegają od wymogów
logicznych definicji3. Na ich podstawie trudno jest ustalić, jaka jest istota kontroli finansowej
i na czym tak naprawdę polegać ma funkcja audytu wewnętrznego, a co za tym idzie – jakie
są relacje pomiędzy tymi instytucjami. W świetle wspomnianych przepisów można jedynie
ogólnie skonstatować, że audyt jawi się tu jako funkcja szersza w stosunku do kontroli,
obejmująca nie tylko sprawdzanie i ocenianie (co jest domeną funkcji kontroli), lecz także
zawierająca elementy doradztwa i wspomagania kierownika jednostki organizacyjnej
w zakresie ustalenia całokształtu stanu tej jednostki pod względem gospodarowania finansami
publicznymi4. Nawet jednak wówczas, gdy audyt w ustawowym ujęciu postrzegamy
w szerszym wymiarze niż kontrolę, pod względem celów, roli i znaczenia pozostaje on
w bezpośredniej bliskości z kontrolą finansową (określoną w ustawie).

Nie wchodząc w rozważania dotyczące istoty audytu i porównywania go z funkcją kontroli
(a zwłaszcza finansowej), należy stwierdzić, że audyt wewnętrzny unormowany w ustawie
o finansach publicznych nie może być oderwany od systemu kontroli w państwie. Zarówno
wspomniane na początku uwarunkowania, które doprowadziły do ustanowienia instytucji prawnej
audytu, jak i treści oraz cele i zadania tej funkcji (nieodbiegające przecież daleko od np. funkcji
kontroli finansowej) każą traktować audyt jako jeden z komponentów systemu kontroli
administracji publicznej, a właściwie szerzej – kontroli sektora finansów publicznych.

                                                
3 Jak trafnie podnosi E. Chojna-Duch, trudno uznać za definicję sformułowania: „Kontrola finansowa dotyczy

procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem
mieniem” – por. E. Chojna-Duch: Kontrola czy audyt Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa”,
numer specjalny, luty 2002, s. 15-16. Podobnie nie jest dokładną definicją określenie audytu jako „ogółu
działań” (ale na czym polegających?), mających określony cel.

4 W literaturze przedmiotu prowadzone są rozważania, które w efekcie odpowiadają na pytanie o sens funkcji
audytu, aczkolwiek trudno byłoby stwierdzić, iż odpowiedź ta zawsze jest taka sama – por. np. B. R. Kuc:
Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka, Wyd. menedżerskie P.T.M., Warszawa 2002, s. 71 i nast.;
K. Czerwiński: Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, Wyd. LINK, Szczecin 2003. Zob. też referaty
C. Kosikowskiego, W. Misiąga, A. Wiernika wygłoszone na posiedzeniu Kolegium Najwyższej Izby
Kontroli poświęconemu problemowi corocznego badania przez NIK wykonania budżetu państwa – Kontrola
czy audyt?, opublikowane w „Kontroli Państwowej”, numer specjalny, luty 2002. Istnienie ustaleń
doktrynalnych nie zwalnia jednak ustawodawcy od obowiązku precyzyjnego ustalania treści wprowadzanych
instytucji prawnych.
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W systemie kontroli administracji publicznej wyróżnia się tradycyjnie dwa zasadnicze

jej filary (podsystemy), a mianowicie kontrolę zewnętrzną oraz kontrolę wewnątrz aparatu

administracyjnego (zwaną kontrolą wewnątrzadministracyjną bądź po prostu kontrolą

wewnętrzną)5. W ramach kontroli wewnątrzadministracyjnej (wewnętrznej) wyodrębnić

można z kolei dalsze elementy składowe tej kontroli, a wśród nich kontrolę wewnętrzną

w ścisłym znaczeniu. Kontrola wewnętrzna sensu stricto oznacza tu kontrolę zorganizowaną

i działającą w obrębie określonej jednostki organizacyjnej (ministerstwa, biura, urzędu czy

jednostki o innej nazwie) i mającą postać kontroli instytucjonalnej lub funkcjonalnej, albo

występującej w obu postaciach. W świetle unormowań ustawy audyt wewnętrzny – podobnie

jak i kontrola finansowa – generalnie wpasowuje się właśnie w ramy kontroli wewnętrznej

pojmowanej w tym wąskim sensie, o czym świadczy m.in. podkreślenie audytu jako funkcji

o charakterze wewnętrznym (tj. audyt wewnętrzny). Równocześnie od strony treści

funkcjonalnych audyt nie sprowadza się jedynie do roli ogniwa kontrolnego i sięga dalej niż

tylko sprawdzanie i ocenianie różnych przejawów działalności danej jednostki organizacyjnej.

W rezultacie audyt wewnętrzny jest komponentem systemu kontroli wewnętrznej w tym

sensie, że rozszerza ten system o mechanizm kontrolny oraz monitorujący i doradczy, służący

kierownikowi jednostki organizacyjnej sektora finansów publicznych, a pozwalający na ocenę

i diagnozę całokształtu procesów (i stanów) zachodzących w tej jednostce, przede wszystkim

w płaszczyźnie gospodarowania środkami publicznymi, ale także w sferze organizacyjnej,

kadrowej czy też np. w odniesieniu do funkcjonowania kontroli wewnętrznej i procedur z nią

związanych.

Powstaje teraz pytanie, czy audyt wewnętrzny powiązany z kontrolą wewnętrzną (czy

też lepiej: systemem kontroli) w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych tworzy

jakiś określony układ organizacyjno-funkcjonalny z perspektywy całej struktury aparatu

administracyjnego, czy jego głównych działów? W tym zakresie odpowiedź jest przecząca:

regulacja prawna dotycząca audytu wewnętrznego nie tworzy systemu audytu w postaci

wyodrębnionej struktury organizacyjnej, obejmującej określone ogniwa ustalone według

założonego porządku i powiązane ze sobą więzami organizacyjnymi i funkcjonalnymi.

W świetle ustawy o organizacji audytu można mówić co najwyżej w ogólnym sensie i w

kontekście procesu wykonywania tej funkcji. Organizacja audytu oznacza tu zatem cały krąg

                                                
5 Por. J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej, Wyd. Prawnicze 1999, s. 56 i nast. oraz przytoczona tam

literatura.
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różnych pod względem prawnym podmiotów (organów, urzędów, komórek organizacyjnych,

stanowisk), które włączone są w realizowanie zadań związanych z przeprowadzaniem audytu

wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Przy czym chodzi tu zarówno o zadania

polegające na bezpośrednim wykonywaniu funkcji audytorskich, jak i te, które odnoszą się do

zapewnienia efektywności i sprawnego przebiegu wykonywania audytu w skali nie tylko

jednostki organizacyjnej, ale i całego kraju.

W tak pojmowanej organizacji audytu wyraźnie rysują się (na gruncie obowiązujących

przepisów) dwa zasadnicze poziomy, a mianowicie: poziom centralny oraz poziom jednostki

(jednostek) sektora finansów publicznych. Między tymi poziomami nie powstają jednak

więzy organizacyjne (np. typu nadrzędności – podporządkowania), a jedynie pewne

powiązania (możliwości oddziaływania) o charakterze funkcjonalnym.

Na poziomie centralnym podstawowe miejsce zajmuje minister finansów. W myśl

ustawy jest on organem administracji rządowej właściwym w sprawie koordynacji kontroli

finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Jak więc

widać, minister nie stoi na czele jakiejś rozbudowanej struktury organizacyjnej wykonującej

audyt (gdyż – jak to było powiedziane – takiej struktury nie ma) i nie jest wyposażony

w kompetencje kierownicze, zawierające możliwości władczego oddziaływania. Rola

ministra finansów polega na koordynowaniu sprawowania kontroli finansowej i audytu

wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych finansów publicznych, co jednak nie polega na

podejmowaniu przez ten organ bezpośredniego synchronizowania bieżącej działalności

kontrolnej i audytorskiej prowadzonej w tychże jednostkach. Koordynacja ma tu wymiar

szerszy i oznacza ogólne, kierunkowe sterowanie przez ministra finansów funkcjonowaniem

instytucji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w skali całego kraju, służące

zapewnieniu jednolitych warunków i sposobów realizacji zadań w tej dziedzinie oraz

ocenianiu skuteczności tych instytucji.

Działania, jakie podejmować może minister finansów w wykonywaniu przypisanej mu

funkcji koordynacyjnej oraz przysługujące mu w tej mierze kompetencje są dość szeroko

określone w ustawie (przede wszystkim w art. 35o, ale także wynikają z innych przepisów).

Można je ująć w kilka podstawowych obszarów, na które składają się:

1. Działalność normodawcza. Minister upoważniony jest do wydania rozporządzeń

wykonawczych, regulujących takie istotne kwestie, jak: wysokość kwot przychodów

i wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których

przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia w danej jednostce audytu wewnętrznego

(art. 35d ust. 3); szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego (art. 35j
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ust. 1); regulamin działania komisji egzaminacyjnej; sposób organizowania i regulamin

przeprowadzania egzaminu; wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu z wynikiem

pozytywnym; wysokość opłaty za egzamin; sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń

członków komisji (art. 35ł ust. 6).

2. Określanie standardów kontroli finansowej i audytu wewnętrznego zgodnie

z powszechnie uznawanymi standardami (art. 35o ust. 1 pkt 1-2). Minister musi też

aktualizować wspomniane standardy uwzględniając dokonujący się rozwój na świecie w tej

dziedzinie. Posiadanie kompetencji do ustalania standardów kontroli finansowej i audytu

oznacza możliwość ukonkretniania przez ministra finansów treści obu tych funkcji oraz

zapewniania jednolitości w ich praktycznym stosowaniu w różnych jednostkach

organizacyjnych. Standaryzacja jest tu ważnym instrumentem wspomnianego wcześniej

ogólnego sterowania przez ministra realizacją i rozwojem audytu wewnętrznego w skali

całego kraju.

3. Działalność informacyjna i propagatorska w zakresie kontroli finansowej

i audytu wewnętrznego, przejawiająca się w różny sposób, m.in. poprzez upowszechnianie

standardów tej kontroli i audytu. Ta działalność niewątpliwie wiąże się ściśle z rozwijaniem

kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, za co odpowiedzialny jest Minister Finansów

jako organ koordynujący realizowanie tych funkcji.

4. Prowadzenie współpracy międzynarodowej z instytucjami zajmującymi się

kontrolą finansową i audytem wewnętrznym (art. 35o ust. 1 pkt 3). Jest to funkcja, która

podobnie jak działalność informacyjna i propagatorska wiąże się z odpowiedzialnością

ministra finansów za rozwój kontroli finansowej i audytu w Polsce. Współpraca

międzynarodowa dotyczy tu zwłaszcza aktualizacji standardów kontroli finansowej i audytu,

wymiany doświadczeń i promowania polskich osiągnięć, pozyskiwanie pomocy zagranicznej itd.

5. Dokonywanie ocen stosowania przepisów ustawy w zakresie kontroli finansowej

i audytu wewnętrznego oraz funkcjonowania ustalonych dla tych funkcji standardów (art. 35o

ust. 2). Oceny te dokonywane są w trybie ustalonym ustawą i służą do ukierunkowywania

przez ministra finansów działalności kontrolnej i audytorskiej w jednostkach finansów

publicznych. Z jednej strony dokonywanie ocen daje możliwość rozeznania w stanie realizacji

podstawowych założeń audytu (i kontroli finansowej). Z drugiej zaś daje to podstawę do

pośredniej interwencji w sytuacjach niedomogów czy błędów w dziedzinie kontroli i audytu

poprzez m.in. sygnalizację uchybień jednostkom nadrzędnym. Oceny, o których mowa

dotyczą zdecydowanej większości jednostek finansów publicznych objętych audytem,

z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego oraz Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu,
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Kancelarii Prezydenta RP, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa i innych podmiotów

wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy.

6. Uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji (w trybie

przewidzianym w ustawie) związanych z wykonywaniem audytu (kontroli finansowej)

i podejmowanie działań w celu poprawy funkcjonowania audytu (kontroli finansowej)

w jednostkach sektora finansów publicznych. Informacje minister finansów czerpać może

z takich źródeł, jak m.in. plany audytu przygotowywane w jednostkach finansów publicznych

i przedstawiane głównemu inspektorowi audytu wewnętrznego, sprawozdania z wykonania

audytu (docierające do ministra poprzez głównego inspektora audytu wewnętrznego), wyniki

ocen, zastrzeżenia do ocen zgłaszane przez kierowników ocenianych jednostek

organizacyjnych, informacje kierowników jednostek organizacyjnych o braku działań

naprawczych wskazanych w wyniku audytu itd. Co się zaś tyczy podejmowania przez

ministra działań w celu poprawy funkcjonowania audytu (i kontroli), to w grę wchodzić tu

mogą różne oddziaływania o charakterze informacyjnym, sygnalizacyjnym, zmierzające

do zaktywizowania wszystkich podmiotów wykonujących audyt (kontrolę finansową)

do prawidłowej i skutecznej działalności na tym polu. Ważnym instrumentem może też tu być

wypracowywanie nowych standardów audytu i metodologii jego wykonywania. Wreszcie

wśród działań służących poprawie funkcjonowania audytu (kontroli finansowej) mogą

znaleźć się i takie, które mieszcząc się w katalogu środków prawnych wynikających z relacji

nadrzędności – podległości będą w sposób wiążący wpływać bezpośrednio lub pośrednio na

jednostki organizacyjne w kierunku należytego zorganizowania audytu (kontroli finansowej),

właściwego jego sprawowania oraz odpowiedniego wykorzystywania ustaleń.

7. Funkcja sprawozdawcza, obejmująca obowiązek przedstawiania przez ministra

finansów Radzie Ministrów co najmniej raz w roku zbiorczego sprawozdania

z funkcjonowania kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora

finansów publicznych (art. 35o ust. 3). W ramach sprawozdania zawarta powinna być ocena

przestrzegania powszechnie uznawanych standardów w zakresie audytu (kontroli finansowej),

jak również propozycje działań zmierzających do usprawnienia realizacji tej funkcji.

Na tle przytoczonych funkcji ministra finansów widać wyraźnie, że jego sterująca

i koordynacyjna rola w odniesieniu do audytu nie zasadza się w wiążącym i władczym

oddziaływaniu, lecz raczej na sygnalizacji pozytywnych wzorców i dostrzeżonych

nieprawidłowości, informowaniu zainteresowanych podmiotów o ocenie ich działań,

inspirowaniu jednostek nadrzędnych do zastosowania wobec podległych im jednostek sfery
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budżetowej stosownych środków dyscyplinujących itp. W rezultacie pozycja ministra

finansów w ramach organizacji audytu jawi się jako ogniwo programowania i wytyczania

generalnych założeń oraz oceniające i analityczne w skali całego kraju, a nie jako ośrodek

bieżącego kierowania wykonywaniem funkcji audytorskich (kontroli finansowej).

Oddzielnie warto też wspomnieć o istotnej funkcji ministra, dotyczącej

przygotowywania kadr audytorów. Przy ministrze finansów działa komisja egzaminacyjna,

ustanowiona przez ustawę do przyjmowania egzaminów na audytora wewnętrznego; złożenie

egzaminu jest jednym z ustawowych warunków uzyskania uprawnień audytora wewnętrznego

(art. 35k ust. 5). Minister powołuje na czteroletnią kadencję członków komisji, wyznaczając

spośród nich przewodniczącego i sekretarza. Ponadto do ministra należy określenie (w drodze

rozporządzenia) regulaminu działania komisji, sposobów organizowania i regulaminu

przeprowadzania egzaminu, wzoru zaświadczenia o złożeniu egzaminu z wynikiem

pozytywnym, wysokości opłaty za udział w egzaminie. Minister finansów zapewnia także

obsługę organizacyjno-biurową i finansową komisji egzaminacyjnej.

Zgodnie z ustawą, wszystkie swoje funkcje i zadania minister finansów wykonuje przy

pomocy głównego inspektora audytu wewnętrznego oraz wyodrębnionej w tym celu komórki

organizacyjnej w strukturze Ministerstwa Finansów (art. 35u ust. 2). Stąd też dalszymi – obok

ministra – składnikami organizacji audytu wewnętrznego na poziomie centralnym są właśnie

główny inspektor audytu wewnętrznego (zwany dalej w skrócie g.i.a.w.) oraz specjalnie

wyodrębniona w ramach Ministerstwa jednostka organizacyjna w postaci Departamentu

Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego6.

Główny inspektor audytu wewnętrznego nie jest w ustawie ujęty w kategorii
samodzielnego organu administracji, lecz jest traktowany jako jedynie stanowisko pracy
w aparacie pomocniczym ministra, tj. Ministerstwie Finansów7. Świadczy o tym wspomniany
art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy stwierdzający, że Minister Finansów swoje funkcje organu
administracji w sprawach koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego realizuje
m.in. przy pomocy g.i.a.w., zatrudnionego w Ministerstwie Finansów. I chociaż niekiedy
przepisy ustawy formułują zadania g.i.a.w. w sposób zbliżony do kształtowania kompetencji
samoistnych organów (np. wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z audytorem –
art. 35e ust. 4), to jednak na tle całokształtu regulacji odnoszącej się do głównego inspektora

                                                
6 Por. zarządzenie nr 4 Ministra Finansów z 14 marca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

regulaminu organizacyjnego Ministerstwu  Finansów.
7 Pod tym względem sytuacja prawna g.i.a.w. odbiega od sytuacji stanowisk innych głównych inspektorów,

stanowiących centralne ogniwa tzw. inspekcji specjalnych czy też nadzorów bądź dozorów, którym to
stanowiskom przepisy nadają przymiot centralnych organów administracji rządowej (np. w wypadku
głównego inspektora ochrony środowiska).
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audytu wewnętrznego nie można kwalifikować go jako centralnego organu administracji
(co wcale nie umniejsza znaczenia praktycznego tego ogniwa w całej organizacji audytu).
Można dodać, że g.i.a.w. włączony jest do korpusu służby cywilnej i zatrudniany jest na
zasadach i w trybie określonym w przepisach o tej służbie8. Do głównego inspektora mają też
w konsekwencji zastosowanie wszystkie regulacje ustawy kształtujące sytuację prawną
członka korpusu służby cywilnej, a zwłaszcza sytuację członka korpusu zajmującego wyższe
stanowisko w służbie cywilnej; stanowisko g.i.a.w. zaliczone jest wszakże do rzędu wyższych
stanowisk w służbie cywilnej.

Gdy chodzi o funkcjonalną stronę pozycji prawnej głównego inspektora audytu
wewnętrznego, to składa się na nią szereg różnych wskazanych w ustawie (aczkolwiek nie
w postaci sprecyzowanego katalogu) zadań, dotyczących przede wszystkim bieżącego
monitorowania audytu sprawowanego przez jednostki sektora finansów publicznych oraz
dokonywanie ocen w tym zakresie. Wśród tych zadań, tworzących sferę najważniejszych
funkcji g.i.a.w.,  wskazać można:

1. Przyjmowanie (a w konsekwencji i analizowanie) sprawozdań z wykonania planu
audytu za poprzedni rok i planów audytu na rok następny w jednostkach finansów
publicznych, wymienionych w art. 35d ust. 1 pkt 2-16 ustawy i stanowiących zasadniczą
grupę podmiotów (o charakterze przede wszystkim państwowym) objętych obowiązkiem
przeprowadzania audytu. Sprawozdania te muszą być przedłożone g.i.a.w. do końca marca
każdego roku. Te same jednostki organizacyjne obowiązane są do końca października
każdego roku przedstawić mu plan audytu na rok następny.

2. Współudział w dokonywaniu przez ministra finansów ocen stosowania przepisów
w zakresie audytu i funkcjonowania standardów audytu. W ramach tej funkcji  g.i.a.w.:

− przygotowuje roczny plan przeprowadzenia oceny i przedkłada go do zatwierdzenia
ministrowi (art. 35p);

− wystawia pisemne upoważnienia pracownikom Departamentu Koordynacji Kontroli
Finansowej i Audytu Wewnętrznego (w Ministerstwie Finansów) do przeprowadzania ocen
(art. 35r ust. 1)9;

− pośredniczy w przekazywaniu wyników przeprowadzonych ocen ministrowi

finansów (art. 35t ust. 1);

                                                
8 Tj. przepisach ustawy z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (DzU z 1999 r., nr 49, poz. 483, ze zm.).

Ustawa zalicza g.i.a.w. do wyższych stanowisk w służbie cywilnej, które są obsadzane w drodze konkursu
(por. art. 41-42 ustawy). Do obsady stanowiska głównego inspektora stosuje się też wszystkie postanowienia
ustawy przewidujące wyjątki od ogólnych reguł.

9 Należy zauważyć, że wystawianie upoważnień nie jest tylko działaniem formalnym, ale ma również
elementy merytoryczne dotyczące przeprowadzania ocen. W upoważnieniu zawarte jest bowiem określenie
szczegółowego przedmiotu oceny, co oznacza możliwość ukierunkowania działalności oceniającego na
określone problemy w funkcjonowaniu ocenianej jednostki.
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− pośredniczy w przekazywaniu ministrowi finansów zastrzeżeń zgłoszonych przez

kierowników jednostek, w których przeprowadzono ocenę, do wyników tej oceny.

Wskazane wyżej pośrednictwo w przekazywaniu wyników ocen i zastrzeżeń do tych

wyników nie jest – jak się wydaje – czynnością li tylko techniczną, lecz wiąże się

z możliwością formułowania i przedkładania przez głównego inspektora ministrowi finansów

własnych analiz i ocen dotyczących działalności określonych jednostek organizacyjnych

w zakresie audytu (w tym odnoszących się także do funkcjonowania samych audytorów

wewnętrznych).

3. Przyjmowanie od kierowników jednostek organizacyjnych informacji o niepodjęciu

przez nich działań mających na celu usunięcie uchybień w zakresie gospodarki finansowej,

ustalonych w wyniku audytu wraz z uzasadnieniem braku podjęcia tych działań (art. 35i

ust. 3). Warto zauważyć, że obowiązek informowania głównego inspektora spoczywa na

wszystkich jednostkach podlegających audytowi i służy   do całościowego przeanalizowania

efektywności audytu w skali jednostek sektora finansów publicznych.

4. Przygotowywanie dla ministra finansów zbiorczego sprawozdania

z funkcjonowania kontroli finansowej i audytu, które to sprawozdanie minister przedkłada co

najmniej raz w roku Radzie Ministrów.

5. Wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym

zatrudnionym w jednostce państwowej, z wyłączeniem jednostek wskazanych w ust. 35d

ust. 1 pkt 1.

Wszystkie zadania i funkcje, które ustawa przypisuje głównemu inspektorowi audytu

wewnętrznego, korespondują z jego ogólnie wytyczoną w ustawie rolą, polegającą na pomocy

i wspomaganiu ministra finansów w prowadzeniu koordynacji realizacji audytu. Jak już

wspomniano, zadania i funkcje g.i.a.w. w wypełnianiu tej roli polegają na bieżącym

monitorowaniu i ocenianiu wykonywania audytu w jednostkach sektora finansów

publicznych zarówno w odniesieniu do konkretnych podmiotów, jak i w skali całego kraju.

Główny inspektor nie dysponuje jednak żadnymi środkami wiążącego oddziaływania wobec

jednostek organizacyjnych, a zwłaszcza ich kierownictw, w zakresie realizowania przez nie

obowiązku przeprowadzania audytu wewnętrznego. W konsekwencji g.i.a.w. jest podmiotem

analizującym funkcjonowanie audytu wewnętrznego, oceniającym poziom realizacji zadań

audytorskich i diagnozującym stan rzeczy w odniesieniu do różnych aspektów (np. rozwiązań

normatywnych, organizacyjnych, czynników i uwarunkowań praktycznych itp.) stosowania

instytucji audytu wewnętrznego, jak również wypracowującym kierunki usprawniania tej

instytucji i jej dalszego rozwoju. Główny inspektor nie ma natomiast możliwości
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bezpośredniego wpływania na tok wykonywania zadań audytu (czy to w skali

poszczególnych jednostek organizacyjnych, czy w skali całego sektora jednostek finansów

publicznych) i nie może być wprost podmiotem naprawiającym uchybienia w realizacji

audytu i ustalającym dla jednostek sektora finansów publicznych pożądany kierunek działań.

(W tej mierze g.i.a.w. może posługiwać się co najwyżej instrumentem sygnalizacji organom

nadrzędnym sytuacji w przedmiocie funkcjonowania audytu w jednostkach im

podporządkowanych).

Może powstać pytanie, czy takie położenie kompetencyjne g.i.a.w. jest wystarczające

do spełniania zadań pomocy ministrowi w wypełnianiu jego funkcji, a zwłaszcza funkcji

koordynowania realizacji audytu? Wydaje się, że odpowiedź nie może być pozytywna.

Główny inspektor audytu wewnętrznego w świetle przysługujących mu uprawnień i zadań ma

dosyć słabą pozycję gdy idzie o zapewnianie rzeczywistego harmonizowania działalności

audytorskiej prowadzonej w sektorze finansów publicznych. Nie ma on też odpowiednich

instrumentów prawnych do reagowania w sytuacjach, gdy w bieżącej realizacji audytu

pojawiają się błędy, niedomogi i brak efektywności. Główny inspektor nie dysponuje też

żadnymi środkami prawnymi oddziaływania w wypadkach, gdy jednostki sektora finansów

publicznych nie reagują odpowiednio na działania audytowe i nie wykorzystują ustaleń

poczynionych w wyniku przeprowadzonych audytów wewnętrznych.

Taka pozycja głównego inspektora, umożliwiająca jedynie dokonywanie ocen,

przygotowywanie sprawozdań, przekazywanie stanowisk itd., jest moim zdaniem zbyt

ograniczona, aby można było oczekiwać od niego aktywnego koordynowania audytu w jego

bieżącym funkcjonowaniu. Ze swymi uprawnieniami i zadaniami g.i.a.w. bardziej nadaje się

na podmiot wspomagający ministra finansów w funkcjach ogólnych, ocennych, czy

koncepcyjnych, niż w wykonywaniu głównego zadania, tj. koordynowania realizacji audytu

w sektorze finansów publicznych.

Wydaje się, że powyższy stan rzeczy powinien być przedmiotem szerszej, analitycznej

refleksji prowadzącej do zajęcia stanowiska w kwestii, jaka tak naprawdę powinna być rola

i pozycja prawna centralnego ogniwa w uporządkowanym systemie organizacyjnym audytu.

Obecne rozwiązania jasnej i wyraźnej odpowiedzi w tej kwestii nie dają. Można wyrazić

pogląd, że potrzebna jest tu modyfikacja regulacji prawnej, która powinna zapewnić

mocniejszą pozycję głównego inspektora, a w każdym razie sprecyzować jego sytuację

prawną i rolę w dziedzinie audytu.

Oprócz głównego inspektora audytu wewnętrznego do pomocy ministrowi służyć ma

Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie
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Finansów. Status prawny departamentu jest całkowicie jasny i oczywisty: jest to klasyczna

jednostka pomocnicza, będąca częścią większej całości, tj. ministerstwa jako aparatu pracy

ministra. Generalnie zadaniem tej jednostki jest więc obsługa ministra finansów w zakresie

wykonywania jego funkcji związanej z koordynacją kontroli finansowej i audytu

wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (§ 20 pkt 1 zarządzenia nr 4

Ministra Finansów)10. Zarządzenie ministra, określające zakres działania departamentu,

wskazuje na dość szerokie pole jego zadań i uprawnień. Należy jednak pamiętać, że wszystkie

zadania i uprawnienia, w jakie wyposażony jest departament nie mają charakteru samoistnych

kompetencji, lecz są wykonywane w ramach kompetencji ministra (co wyraźnie stanowi

konsekwencję statusu prawnego departamentu jako elementu aparatu pracy ministra).

W świetle postanowień wspomnianego zarządzenia, do zadań Departamentu

Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego należy w szczególności (§ 20

pkt 2-14):

− opracowywanie i upowszechnianie standardów kontroli finansowej i audytu oraz

materiałów dotyczących sposobów prowadzenia kontroli i audytu;

− ewidencjonowanie planów audytu oraz niewykonywania zaleceń audytu

wewnętrznego;

− przygotowywanie oraz prowadzenie (przez upoważnionych pracowników) ocen;

− przygotowywanie zbiorczego sprawozdania z funkcjonowania kontroli finansowej

i audytu;

− inicjowanie i przeprowadzanie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania

kontroli i audytu;

− przygotowywanie projektów stanowisk g.i.a.w. dotyczących wyrażenia zgody (lub

odmowy zgody) na rozwiązanie stosunku pracy z audytorami wewnętrznymi zatrudnionymi

w administracji rządowej;

− podejmowanie i prowadzenie współpracy z zagranicznymi instytucjami

zajmującymi się audytem, Najwyższą Izbą Kontroli (w zakresie metodyki koordynacji

kontroli i czynności audytorskich) oraz krajowymi organizacjami zrzeszającymi audytorów

wewnętrznych i zawody pokrewne;

− opracowywanie urzędowych interpretacji przepisów z zakresu kontroli finansowej i

audytu wewnętrznego;

                                                
10 Przywołanego w przyp. 6.
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− obsługa administracyjno-biurowa komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej

egzaminy na audytora wewnętrznego;

Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego, mimo że

stanowi aparat pracy działający także na rzecz głównego inspektora audytu wewnętrznego,

nie jest z nim powiązany organizacyjnie. Departamentem kieruje dyrektor, który podlega – na

ogólnych zasadach – ministrowi finansów i jest odrębny i niezależny względem g.i.a.w.

Równocześnie główny inspektor nie posiada „swojej” wydzielonej jednostki organizacyjnej

w ramach ministerstwa (np. w postaci inspektoratu czy po prostu departamentu). W ten

sposób g.i.a.w. pozbawiony jest odpowiedniego wpływu na aparat pracy, który ma go

obsługiwać. Takie rozwiązanie nie jest w pełni zrozumiałe: można sądzić, że niejako

naturalną koleją rzeczy to właśnie główny inspektor powinien stać na czele wyodrębnionej

(zgodnie z ustawą) komórki organizacyjnej, za pomocą której minister finansów wypełniać

ma funkcje organu rządowej administracji w zakresie koordynacji audytu. Przyjęta obecnie

konstrukcja organizacyjna osłabia pozycję głównego inspektora i czyni jeszcze mniej czytelną

jego sytuację prawną.

Drugi zasadniczy poziom szeroko rozumianej organizacji audytu wewnętrznego

tworzy – jak już wspomniano wcześniej – poziom jednostki organizacyjnej sektora finansów

publicznych. Poziom ten obejmuje wszystkie jednostki, które zgodnie z ustawą podlegają

obowiązkowi przeprowadzania audytu. W katalogu jednostek, w których prowadzi się audyt

wewnętrzny (art. 35d ust. 1-2) wyraźnie zaznaczają się trzy grupy tych jednostek. Pierwsza to

jednostki, do których odsyła art. 35d ust. 1 pkt 1 ustawy, a które określone są w art. 83 ust. 2

ustawy. Należą tu: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowe Biuro Wyborcze, Biuro Trybunału Konstytucyjnego,

Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, sądownictwo

powszechne, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw

Dziecka, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych

Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi

Polskiemu i Państwowa Inspekcja Pracy. Jak widać, do  grupy podmiotów zobowiązanych do

przeprowadzania audytu wchodzą w pierwszym rzędzie najwyższe konstytucyjne organy

państwa (a ściślej urzędy obsługujące te organy w ścisłym znaczeniu), nienależące do

systemu administracji rządowej, a także niektóre organy (urzędy) ogólnopaństwowe,

o szczególnym i swoistym znaczeniu.

Drugą grupę stanowią przede wszystkim jednostki organizacyjne administracji

rządowej, (art. 35d ust. 1 pkt 2-11),  tj.:
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− ministerstwa i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;

− urzędy centralne i urzędy przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady

Ministrów;

− Rządowe Centrum Studiów Strategicznych i Rządowe Centrum Legislacji;

− urzędy wojewódzkie, urzędy celne oraz urzędy skarbowe;

− fundusze celowe, stanowiące wyodrębnione jednostki organizacyjne.

Ponadto do tej grupy wchodzą także takie jednostki organizacyjne, jak: Zakład

Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane

przez nie fundusze, należące do sektora finansów publicznych państwowe osoby prawne

utworzone na podstawie odrębnych ustaw (np. agencje rządowe), powszechne jednostki

organizacyjne prokuratury, jednostki organizacyjne Służby Więziennej (art. 35d ust. 1 pkt 11-16).

Wreszcie trzecia grupa obejmuje wszystkie inne jednostki sektora finansów

publicznych, w tym również jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli jednostki te gromadzą

znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków publicznych (art. 35d ust. 2).

O „znaczności” środków publicznych, gromadzonych lub wydatkowanych, decyduje minister

finansów. W myśl bowiem ustawy minister określa w drodze rozporządzenia kwoty

przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku

kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu

wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych11.

Wskazane wyróżnienie wśród jednostek organizacyjnych poddanych obowiązkowi
audytu wspomnianych trzech grup ma swoje uzasadnienie nie tylko w zróżnicowaniu sytuacji
prawnej oraz roli tych jednostek i zaangażowania w dysponowanie środkami publicznymi.
Chodzi również o to, że jednostki należące do poszczególnych grup poddane są na gruncie
przepisów ustawy zróżnicowanym rygorom dotyczącym realizowania zadań z zakresu audytu
wewnętrznego. W pełnym zakresie przewidziane w ustawie obowiązki i uprawnienia
związane z procesem wykonywania audytu wewnętrznego odnoszą się do jednostek drugiej
grupy (tj. wskazanych w art. 35d ust. 1 pkt 2-16), natomiast w stosunku do podmiotów
z grupy pierwszej zastosowanie tych obowiązków i uprawnień ma ograniczenia. I tak
w odniesieniu do jednostek organizacyjnych z pierwszej wymienionej wyżej grupy:

− nie istnieje obowiązek uzyskania zgody g.i.a.w. na rozwiązanie stosunku pracy
z audytorami zatrudnionymi w tych jednostkach (art. 35c ust. 4);

                                                
11 Por. rozporządzenie Ministra Finansów z 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz

wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie
powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (DzU
nr 234, poz. 1970) - weszło w życie 12 stycznia 2003 r.
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− audytorzy wewnętrzni w tych jednostkach nie muszą przedstawiać g.i.a.w.
sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni i planów audytu na rok następny
(art. 35f ust. 5);

− jednostki te nie podlegają ocenom ministra finansów (art. 35o ust. 2), a ich
działalność w sferze audytu nie jest uwzględniana w zbiorczym sprawozdaniu ministra,
przedkładanym Radzie Ministrów (art. 35o ust. 3).

Wskazane wyłączenia niektórych rozwiązań dotyczących realizacji audytu
wewnętrznego odnoszą się także do jednostek samorządu terytorialnego, poddanych
obowiązkowi audytu.

Można sądzić, że przytoczone różnice pomiędzy jednostkami finansów publicznych
w zakresie obowiązków wynikających z procesu wykonywania audytu wywodzą się z dążenia
do zachowania rozgraniczenia sektorów władzy publicznej i ograniczenia oddziaływania
ogniw administracji rządowej (minister finansów, g.i.a.w.) na funkcjonowanie organów
konstytucyjnych, niezależnych od rządu czy też na administrację samorządową. Jeżeli takie
były w istocie intencje ustawodawcy, to trudno je uznać za przekonywające. Określone
działania, które podejmuje minister finansów, a ściślej – podmiot służący mu pomocą,
tj. g.i.a.w.  w ramach koordynowania wykonywania audytu w skali całego sektora finansów
publicznych nie naruszają w żaden sposób odrębności organów z najwyższych pięter władzy
państwowej czy też samorządu, tym bardziej że są to działania bez środków władczych.
(Należy zauważyć, że są przecież organy usytuowane w ramach administracji rządowej, które
swoimi kompetencjami obejmują podmioty z innych filarów władzy państwowej i samorządu,
jak np. Inspekcja Sanitarna). Poza tym sam ustawodawca nie jest w dochowywaniu tych
odrębności konsekwentny. Tak np. audytor wewnętrzny w jednostce organizacyjnej
z pierwszej grupy nie ma obowiązku przedstawiania głównemu inspektorowi audytu
wewnętrznego sprawozdania z wykonania planu audytu, ale kierownik jednostki ma
obowiązek poinformować g.i.a.w. o przyczynach niepodjęcia działań zmierzających do
usunięcia uchybień wykazanych przez audyt wewnętrzny (art. 35i ust. 3). W rezultacie
wydaje się, że omawiane tu wyłączenia niektórych jednostek organizacyjnych spod
określonych ustaleń reżimu ustawowego dotyczącego realizacji audytu nie są do końca jasne
i mogą świadczyć o chwiejności koncepcyjnej przyjętych rozwiązań organizacyjnych.

Ustawowe ustalenia co do katalogu jednostek objętych audytem nasuwają inne jeszcze

uwagi. Przede wszystkim, lista jednostek już tylko z tej drugiej, podstawowej grupy

podmiotów jest niepełna. I to chyba bardziej wskutek przeoczeń, niż zamierzonych

rozstrzygnięć. Jak inaczej bowiem oceniać umieszczenie w kategorii jednostek poddanych

obowiązkowi audytu urzędów skarbowych, a pominięcie izb skarbowych czy też

uwzględnienie urzędów celnych i pominięcie izb celnych? Co prawda, obowiązek
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przeprowadzania audytu w tychże pominiętych jednostkach pozostał zachowany za sprawą

przepisu art. 35d ust. 2, kreującego wzmiankowaną wyżej trzecią grupę jednostek

audytowanych, ale to nie usprawiedliwia tych niedomogów ustawy, które występują wyraźnie

w zakresie ustalenia przejrzystego kręgu podmiotów, zobligowanych do prowadzenia audytu

wewnętrznego. Przewidziane w art. 35d ust. 2 rozciągnięcie podmiotowego zakresu

obowiązku audytu ma swój cel i przydatność, ale nie powinno służyć jako „wyjście

awaryjne”, uzupełniające niedostatki legislacyjne i brak zdecydowania w sferze koncepcyjnej.

Ten ostatni widać w odniesieniu do kwestii wprowadzenia audytu w jednostkach samorządu

terytorialnego. Co do zasady, ustawa wiąże obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego

z państwowymi jednostkami organizacyjnymi. Nie decydując się na generalne objęcie

obowiązkiem audytu administracji samorządowej (dysponującej wszakże „groszem

publicznym”), ustawodawca stwarza jednak równocześnie możliwość zaistnienia takiego

obowiązku w stosunku do tych jednostek, które gromadzą i wydatkują znaczne środki

publiczne. W konsekwencji o poddaniu administracji samorządowej obowiązkowi audytu

decyduje minister finansów, określając poziom owych „znacznych środków publicznych”.

W takim rozwiązaniu trudno dostrzec jednoznaczną ideę w materii wprowadzenia audytu

wewnętrznego do funkcjonowania administracji samorządu terytorialnego.

Na poziomie jednostki organizacyjnej daje się wyróżnić – podobnie jak na poziomie

centralnym – określone ogniwa organizacji audytu wewnętrznego (także kontroli finansowej).

Na gruncie przepisów ustawy są nimi mianowicie: kierownik jednostki organizacyjnej,

komórka audytu wewnętrznego, audytor wewnętrzny.

Z punktu widzenia organizacji i działania audytu wewnętrznego (i kontroli

finansowej) w ramach danej jednostki organizacyjnej szczególnie ważna, wiodąca rola

przypada kierownikowi jednostki organizacyjnej. Zgodnie z ustawą kierownik jednostki

sektora finansów publicznych odpowiada za całość gospodarki finansowej danej jednostki,

w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej

(art. 28a ust. 1). Zagadnienia kontroli finansowej są tu wprost włączone w gospodarkę

finansową jednostki organizacyjnej i tak jak za całą gospodarkę, tak i za kontrolę finansową

w jednostce odpowiada jej kierownik. Do kierownika jednostki organizacyjnej należy

w zakresie kontroli finansowej w szczególności ustalenie procedur kontroli finansowej12

na podstawie ustalonych przez ministra finansów standardów tej kontroli (art. 35a ust. 3). Jest

to funkcja o podstawowym znaczeniu, gdyż do tych procedur odwołują się dalsze ustalenia

                                                
12 Procedury te dotyczą procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych

oraz gospodarowaniem mieniem. Stanowią one niezbędną część szerszej kontroli wewnętrznej w każdej
jednostce sektora finansów publicznych.
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dotyczące realizacji zadań kontroli finansowej w jednostce. Ze względu na znaczenie tychże

procedur, ich ustalenie musi być dokonane przez kierownika jednostki w formie pisemnej.

Do obowiązków kierownika jednostki należy także zapewnienie stosowania i przestrzegania

ustalonych procedur kontroli, jak również podejmowanie działań organizatorskich

zmierzających do ustanowienia dobrze funkcjonującego systemu kontroli finansowej

w ramach jednostki organizacyjnej. Kierownik jednostki może powierzyć określone

obowiązki w zakresie gospodarki finansowej, a także kontroli finansowej, pracownikom

jednostki, a przyjęcie tych obowiązków przez pracownika wymaga pisemnego potwierdzenia

(art. 28a ust. 2).

Podobnie jak kontrola finansowa, również audyt wewnętrzny osadzony jest w ramach

gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej. Stąd też ogólna odpowiedzialność

kierownika jednostki za stan gospodarki finansowej w tej jednostce obejmuje także

odpowiedzialność za zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania audytu wewnętrznego.

W tych jednostkach organizacyjnych, które są „urzędami” w rozumieniu przepisów o służbie

cywilnej13, wspomniana ogólna odpowiedzialność, a także konkretne zadania w zakresie

audytu wewnętrznego (kontroli finansowej) spoczywają na dyrektorze generalnym urzędu14.

Konkretne zadania i kompetencje, jakie ustawa adresuje do kierownika jednostki

organizacyjnej (dyrektora generalnego) są dość liczne i przejawiają się w różnych

płaszczyznach, m.in. organizacyjnej, personalnej, koordynacji itd. Podstawowym zadaniem

o charakterze organizatorskim kierownika jednostki (dyrektora generalnego) jest zapewnienie

organizacyjnej odrębności wykonywania zadań audytu określonych w ustawie (art. 35e

ust. 3). Realizacja tego zadania polega na powołaniu w jednostce organizacyjnej komórki

audytu wewnętrznego, podległej kierownikowi. W sferze personalnej z kolei do kierownika

należy zatrudnianie audytora (audytorów) wewnętrznego i zwalnianie go ze stanowiska15. Ma

                                                
13 W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (DzU z 1999 r., nr 49, poz. 483, ze zm.)

urzędami są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa lub inne urzędy stanowiące aparat pracy
ministrów, urzędy przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, urzędy centralnych
organów administracji rządowej, urzędy wojewódzkie oraz inne urzędy stanowiące aparat pomocniczy
terenowych organów administracji rządowej niezespolonej, komendy, inspektoraty i inne jednostki
organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży
wojewódzkich i powiatowych (chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej), Rządowe Centrum Studiów
Strategicznych. Zob. też szerzej J. Jagielski, K. Rączka: Komentarz do ustawy o służbie cywilnej, Wyd.
Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2001.

14 Por. art. 35b ustawy o finansach publicznych, a także art. 20 ust. 1 pkt f ustawy o służbie cywilnej,
nakładający na dyrektora generalnego zadanie prowadzenia kontroli wewnętrznej w urzędzie. W tym zadaniu
zawiera się obowiązek zorganizowania i prowadzenia kontroli finansowej oraz audytu wewnętrznego. Zob.
też Komentarz..., j.w.

15 Co w zdecydowanej większości jednostek, tj. poza jednostkami wymienionymi w ramach pierwszej
przywołanej wyżej grupy oraz jednostkami samorządu terytorialnego, wymaga – jak wiadomo – zgody
głównego inspektora audytu wewnętrznego.



17

to oczywiście miejsce w wypadkach, kiedy audytor wewnętrzny zatrudniony jest w danej

jednostce, a nie w jednostce nadrzędnej16. Ponadto, z uwagi na bezpośrednią podległość

audytora wewnętrznego kierownikowi jednostki, kierownik dysponuje wobec audytora

szeregiem dalszych uprawnień personalnych wynikających z pozycji przełożonego,

a dotyczących np. awansowania, nagradzania, urlopowania itd.

Istotne zadania przypadają kierownikowi jednostki organizacyjnej (dyrektorowi

generalnemu) w bieżącej realizacji procesów audytu. W tym zakresie wskazać należy przede

wszystkim na:

− udział kierownika jednostki (dyrektora generalnego) w przygotowywaniu planów

audytu; plan audytu przygotowuje audytor, ale obowiązany jest on działać w tym przedmiocie

w porozumieniu z kierownikiem jednostki (art. 35f ust. 3); działanie w porozumieniu oznacza

wiążącą współpracę, współdecydowanie, a zatem ustalenie planu audytu następuje w efekcie

zgodnej woli audytora i kierownika jednostki; kierownik jednostki ma tu więc istotny wpływ

na wykonywanie audytu w podległej mu jednostce; wpływ ten ma charakter nie tylko

formalny (polegający na uzgodnieniu planu audytu), ale i merytoryczny, zważywszy na fakt,

iż w planie audytu muszą być zawarte m.in. tematy audytu wewnętrznego, obszary ryzyka,

planowane na lata następne sfery, które powinny być objęte audytem (art. 35f ust. 3);

− upoważnianie przez kierownika jednostki każdorazowo (i imiennie) audytora do

prowadzenia audytu oraz wyrażanie zgody na powołanie przez audytora rzeczoznawcy

(art. 35g);

− zapewnienie współpracy kierowników komórek organizacyjnych z audytorem

wewnętrznym w trakcie wykonywania audytu (art. 35h ust. 1-2).

Kolejne funkcje kierownika jednostki organizacyjnej (dyrektora generalnego) wiążą

się z rozpatrywaniem sprawozdań z audytu i podejmowaniem działań „poaudytowych”.

Obowiązkiem kierownika jest przyjęcie i zapoznanie się z przedłożonym przez audytora

sprawozdaniem z przeprowadzonego w jednostce audytu. Opierając się na sprawozdaniu

kierownik powinien w zasadzie podjąć działania mające na celu usunięcie stwierdzonych

uchybień oraz usprawnienie funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej

i poinformować o nich audytora (art. 35i ust. 2). Ta powinność kierownika nie jest ujęta

jednak w sposób rygorystyczny. W świetle ustawy dopuszczalne jest niepodjęcie działań

naprawczych, wykorzystujących ustalenia audytu. Kierownik jednostki, niepodejmujący

w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania sprawozdania działań zmierzających do usunięcia

                                                
16 Por. art. 35e ust. 1-2e.
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uchybień, ma jedynie obowiązek poinformowania o tym głównego inspektora audytu

wewnętrznego oraz audytora wewnętrznego i przedstawienia uzasadnienia braku podjęcia

działań naprawczych (art. 35i ust. 3). Takie rozwiązanie w zakresie funkcji kierownika

jednostki organizacyjnej, dotyczącej przyjmowania sprawozdania z audytu, jego analizy

i działań naprawczych, wydaje się właściwe. Audyt ma służyć kierownikowi jednostki

organizacyjnej, odpowiedzialnemu za całokształt gospodarki finansowej tej jednostki, co

oznacza, że to właśnie kierownik decyduje o wykorzystaniu ustaleń przeprowadzonego

audytu i podjęciu działań naprawczych na podstawie tych ustaleń.

Wśród najistotniejszych zadań kierownika jednostki (dyrektora generalnego) trzeba

wreszcie też wskazać zadania związane z przeprowadzaniem oceny stosowania w jednostce

przepisów i standardów w zakresie audytu wewnętrznego (kontroli finansowej).

Do obowiązków kierownika należy zapewnienie upoważnionym pracownikom odpowiednich

warunków do przeprowadzenia oceny. W tym celu kierownik umożliwia im:

− wstęp do obiektów i pomieszczeń jednostki, w której przeprowadza się ocenę;

− wgląd do dokumentów i innych materiałów;

− uzyskanie od pracowników jednostki, w której przeprowadza się oceny, ustnych

i pisemnych wyjaśnień17.

Po dokonaniu oceny kierownik ma obowiązek przeanalizowania przedstawionych mu

wyników oceny. Na podstawie tejże analizy kierownik może sformułować zastrzeżenia do

wyników oceny i przedstawić je – za pośrednictwem g.i.a.w. – ministrowi finansów18.

Niestety, ustawa nie rozstrzyga, jakie są następstwa przedłożenia zastrzeżeń.

Patrząc generalnie na zadania i kompetencje kierownika jednostki w sferze audytu
wewnętrznego można stwierdzić, że jest to istotne ogniwo w organizacji (i realizacji) audytu,
aczkolwiek jego rola ma przede wszystkim wymiar organizatorski, a nie stanowczy, decydujący.

Kierownikowi jednostki organizacyjnej podlega bezpośrednio komórka audytu
wewnętrznego, będąca składnikiem organizacji audytu na poziomie jednostki organizacyjnej
sektora finansów publicznych. Jej utworzenie stanowi formę realizacji ustawowego wymogu
zapewnienia organizacyjnej odrębności wykonywania zadań audytu. Przepisy prawne nie
normują oddzielnie sytuacji prawno-organizacyjnej tej komórki, można więc stwierdzić, że jej
pozycja nie odbiega od usytuowania innych komórek danej jednostki organizacyjnej.
Charakterystyczne cechy tej komórki mogą być upatrywane co najwyżej w tym, że (pomijając
bezpośrednią podległość kierownikowi jednostki) w jej składzie znajdują się zatrudnieni

                                                
17 Por. art. 35s.
18 Por. art. 35t.
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w jednostce audytorzy wewnętrzni i że jej zadania koncentrują się na wykonywaniu audytu
(bez jakichkolwiek możliwości wiążącego oddziaływania na inne elementy składowe
jednostki organizacyjnej i jej pracowników)19. Biorąc pod uwagę fakt, że prawo pozostawia
sprawę szczegółowych rozwiązań dotyczących komórki audytu wewnętrznego jako otwartą
dla wewnętrznych regulacji, można przyjąć, że mogą być w tym zakresie stosowane różne
ujęcia organizacyjne, w tym np. polegające na połączeniu w jednej komórce spraw audytu
wewnętrznego i kontroli finansowej.

Na poziomie jednostki organizacyjnej umiejscowiony jest wreszcie ten składnik
organizacji audytu, jakim jest audytor wewnętrzny. Nie ulega wątpliwości, że z punktu
widzenia wykonywania zadań audytu wewnętrznego jest to najważniejsze ogniwo w całym
systemie audytu (na nim spoczywa ciężar bezpośredniej realizacji funkcji audytu).

Ustawa kreuje zawód audytora wewnętrznego, który jest zawodem reglamentowanym,
tzn. związanym z uzyskaniem uprawnień do jego wykonywania, zależnie od spełnienia
prawem określonych warunków. W myśl ustawy (art. 35k) audytorem wewnętrznym może
być jedynie osoba, która:

− ma obywatelstwo polskie;

− ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

− nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

− ma wyższe wykształcenie;

− złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed komisją egzaminacyjną20.
Jak widać, audytorem może być wyłącznie osoba uprawniona, tj. taka, która spełniając

ustalone przez ustawę warunki dotyczące jej statusu osobistego, wypełnia równocześnie
warunek odnoszący się do przygotowania merytorycznego, polegający na złożeniu
z pozytywnym wynikiem egzaminu wiedzy i umiejętności, jakie ustawodawca uznał za
niezbędne do sprawowania funkcji audytu21.

Audytor wewnętrzny co do zasady wmontowany jest organizacyjnie w strukturę

jednostki organizacyjnej sfery finansów publicznych. Zgodnie z ustawą, audyt wewnętrzny

                                                
19 Szerzej nt. komórki audytu wewnętrznego por. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej,

Ministerstwo Finansów, marzec 2003 r., s. 9 i nast.
20 Chodzi o przewidzianą przez ustawę komisję egzaminacyjną powoływaną przez ministra finansów dla

organizowania i przeprowadzania egzaminów na audytorów wewnętrznych –  por. art. 35lm. Zob. też
rozporządzenie Ministra Finansów z 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i
przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania komisji egzaminacyjnej, (DzU nr 166,
poz. 1864).

21 Tym zasadom nie przeczy fakt, iż w okresie przejściowym przewidzianym przez ustawę, funkcję audytora
mogą pełnić osoby, które nie legitymują się uprawnieniami uzyskanymi we wskazanym trybie – por. art. 5
ust. 2-3 ustawy z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie
pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz
ustawy o służbie cywilnej (DzU nr 102, poz. 1126).
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w jednostce sektora finansów publicznych prowadzi audytor zatrudniony w tej jednostce

(art. 35c ust. 1). Od tej reguły ustawa przewiduje wyjątki, polegające generalnie na tym, że

w niektórych wypadkach audyt wykonywany jest w danej jednostce przez audytora

wewnętrznego zatrudnionego w jednostce wyższego stopnia bądź jednostce nadzorczej22.

Audytor wewnętrzny zatrudniony w danej jednostce organizacyjnej podlega

bezpośrednio kierownikowi tej jednostki (dyrektorowi generalnemu), który obowiązany jest –

jak już wspomniano – zapewnić mu organizacyjną odrębność wykonywania zadań.

Przytoczone rozwiązanie nie jest w pełni jasne. Zapewnienie owej „organizacyjnej

odrębności” wykonywania zadań może mieć wszakże postać komórki organizacyjnej

(komórka audytu wewnętrznego) z kierownikiem na czele. Jak w takiej sytuacji wyglądać

będą relacje pomiędzy audytorem a kierownikiem komórki audytu? Wydaje się, że kierownik

komórki audytu spełnia tu rolę wyłącznie organizatorską i koordynacyjną, zaś relacja podległości

przebiega na linii audytor − kierownik jednostki organizacyjnej (dyrektor generalny).

Powstaje także zagadnienie rozumienia treści wskazanej w ustawie  „podległości”

audytora. Można sądzić, że składa się nań zestaw obowiązków i uprawnień, wynikających

z klasycznego układu przełożony − podwładny. Chodzi tu więc o wzajemne obowiązki

i uprawnienia zarówno w sferze służbowej, jak i personalnej (relacja nadrzędności −

podległości natury służbowej, merytorycznej oraz personalnej). Przy czym w zakresie tej

ostatniej, w zdecydowanej większości jednostek organizacyjnych nadrzędność kierownika

wobec audytora jest w pewnym stopniu ograniczona i rozwiązanie stosunku pracy

z audytorem wymaga zgody głównego inspektora audytu wewnętrznego.

Wreszcie trzeba też zwrócić uwagę, że podległość audytora kierownikowi jednostki

może wywoływać wątpliwości co do założonej w ustawie niezależności stanowiska audytora

przy formułowaniu ocen działalności jednostki organizacyjnej (art. 35c ust. 1). Trudno uznać,

że od podległego sobie pracownika kierownik jednostki będzie otrzymywał zawsze w pełni

niezależne i obiektywne informacje i oceny w przedmiocie funkcjonowania jednostki

w zakresie gospodarki finansowej. Z perspektywy określonych w ustawie idei i celu audytu

usytuowanie audytora na zasadzie podległości kierownikowi jest niekonsekwentne i może być

                                                
22 Taka sytuacja dotyczy państwowych jednostek budżetowych działających poza granicami RP, urzędów

celnych i urzędów skarbowych, w których audyt przeprowadza audytor zatrudniony w (odpowiednio) izbie
celnej i izbie skarbowej, sądów rejonowych i prokuratur rejonowych, dla których audytorem jest audytor
zatrudniony w sądzie okręgowym oraz prokuraturze okręgowej (art. 35e ust. 2-2c). Podobne rozwiązanie
przyjęte jest w odniesieniu do jednostek Służby Więziennej, zakładów karnych i aresztów śledczych, jak
również w wypadku zakładów budżetowych oraz środków specjalnych działających w Ministerstwie
Sprawiedliwości (art. 35c ust. 2d-2e).
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odczytywane jako przykład niedostatków w odniesieniu do całej koncepcji unormowanego

w ustawie audytu wewnętrznego.

Klarowności ustawowego ujęcia audytu nie sprzyjają też inne aspekty relacji audytor

− kierownik jednostki, polegające na obowiązkach współdziałania, niekiedy wiążącego,
audytora z kierownikiem jednostki organizacyjnej (np. w zakresie ustalania planu audytu,
przedstawiania sprawozdań z audytu itd.). Na gruncie istniejących w tej mierze regulacji
audytor bardziej jawi się jako podmiot wykonawczy, działający na rzecz kierownika niż jako
źródło niezależnej, zobiektywizowanej informacji i oceny.

W podsumowaniu rozważań nad organizacją audytu wewnętrznego w świetle
obowiązujących regulacji nasuwa się generalna refleksja, iż audyt nie jest tu jeszcze w pełni
ukształtowaną instytucją, obliczoną na dłuższy czas i wkomponowaną w sposób stabilny
w system finansów publicznych. Zbyt wiele jest w tej materii niejasności koncepcyjnych,
nieprecyzyjnych ujęć instytucjonalnych, niewykończonych rozwiązań legislacyjnych, takich
jak m.in.: niepełne określenie istoty audytu, brak dostatecznego odróżnienia (zwłaszcza na
płaszczyźnie organizacyjnej) audytu od kontroli finansowej, niezdecydowanie w zakresie
organizacji audytu i brak jednoznacznej koncepcji pozycji głównego inspektora audytu
wewnętrznego, pewne niespójności w sferze „mocy” wyników audytu i oddziaływania
„poaudytowego”, niewyklarowana w pełni rola kierownika jednostki w przedmiocie
sterowania wykonywaniem audytu i wykorzystywania jego wyników, niekonsekwentne
ujęcie sytuacji organizacyjnej i prawnej audytora wewnętrznego itd. Jeżeli audyt – kategoria
w doświadczeniach polskich nowa (przynajmniej w sferze finansów publicznych) – ma się
przyjąć i należycie funkcjonować jako jeden z elementów zapewnienia racjonalnego
gospodarowania „groszem publicznym”, to niezbędne jest jego gruntowne dopracowanie.
Wydaje się, że w ramach dopracowywania merytorycznego i legislacyjnego instytucji audytu
warto sięgnąć do spraw zasadniczych i m.in. rozważyć problem, czy istotnie audyt
w odniesieniu do sfery finansów publicznych ma mieć postać audytu wewnętrznego, a nie
np. sprawowanego z zewnątrz (w ramach struktur organizacyjnych poszczególnych sektorów
finansów publicznych). Dotychczasowe doświadczenia z wdrażaniem rozwiązań prawnych
dotyczących audytu wewnętrznego potwierdzają potrzebę spojrzenia na zastosowania
instytucji audytu również i z tej strony.

prof. dr hab. Jacek Jagielski

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego



Stanisław  Laskowski

KOMPETENCJE  KONTROLNE  NAJWYŻSZEJ  IZBY  KONTROLI

WOBEC  SPÓŁEK  Z  UDZIAŁEM  SKARBU  PAŃSTWA

W wyniku procesu komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, będącego

pierwszym etapem prywatyzacji pośredniej (kapitałowej) tych podmiotów, tworzone są

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (SP). Są to handlowe spółki kapitałowe (spółki

akcyjne, bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z wyłącznym udziałem kapitału

państwowego. Proces właściwej prywatyzacji tych spółek polega na zbyciu akcji (udziałów)

inwestorom krajowym lub zagranicznym. Część pakietu (do 15% lub 30%) jest zbywana

nieodpłatnie pracownikom sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych oraz rolnikom

i rybakom, będącym stałymi dostawcami surowców do prywatyzowanych przedsiębiorstw

przemysłu rolno-spożywczego.

Z uwagi na to, iż proces właściwej prywatyzacji spółek Skarbu Państwa odbywa się

w dłuższym czasie przez zbywanie pakietów akcji (udziałów) etapami, jednoosobowe spółki

SP przekształcają się w spółki o mieszanym kapitale państwowo-prywatnym. W znacznej

części spółek Skarb Państwa pozostawia pakiet kontrolny akcji, w celu zapewnienia wpływu

na funkcjonowanie tych podmiotów przez korzystanie z praw korporacyjnych wspólnika.

Pewna liczba spółek z udziałem SP powstała w wyniku prywatyzacji bezpośredniej,

polegającej na wniesieniu mienia przedsiębiorstwa państwowego w formie aportu do kapitału

zakładowego spółek tworzonych z udziałem inwestorów krajowych lub zagranicznych,

a także spółek powstałych z wyłącznym udziałem pracowników prywatyzowanych

przedsiębiorstw. Spółki z udziałem SP kształtującym się od 1% do 85% kapitału zakładowego

(założycielskiego) funkcjonują w różnych dziedzinach gospodarki narodowej.

W planowanej prywatyzacji sektorów gospodarki o znaczeniu strategicznym

(energetyka, gazownictwo, hutnictwo, przemysł zbrojeniowy, ciężka chemia, banki

państwowe) rząd zakłada pozostawienie w spółkach lub grupach kapitałowych znaczących

pakietów kontrolnych akcji (udziałów) w dyspozycji Skarbu Państwa, w celu zapewnienia

wpływu na zarządzanie i kontrolowanie działalności podmiotów funkcjonujących w tych

dziedzinach gospodarki narodowej.
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W Polskich Hutach Stali rząd zamierza zostawić w dyspozycji Skarbu Państwa 25%
pakiet akcji, a w PKO BP – ponad 50% kapitału zakładowego. W energetyce przewidziano
zróżnicowane metody prywatyzacji. Grupy kapitałowe wytwórców energii (np. Grupa BOT –
obejmująca trzy elektrownie i 2 kopalnie, Południowy Koncern Energetyczny) mają być
prywatyzowane przez giełdę, na którą ma trafić w 2004 r. 25% pakiet akcji. Zakłady
dystrybucyjne (energetyczne) - po dokonanej ich konsolidacji przez utworzenie kilku grup
kapitałowych – będą prywatyzowane w drodze sprzedaży większościowych pakietów akcji
w ofercie publicznej1.

Spółki Skarbu Państwa podlegają nadzorowi właścicielskiemu (tzw. dominium)
Ministra Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach
wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa2. Minister Skarbu Państwa, jako
naczelny organ administracji rządowej, jest ponadto odpowiedzialny za cały proces
prywatyzacji majątku państwowego, pełni więc funkcje władcze (tzw. imperium), a m.in.:

- sprawuje kontrolę wykonywania przez inne organy administracji rządowej
i państwowe osoby prawne zadań w zakresie przekształceń własnościowych;

- nadzoruje realizację zobowiązań pozacenowych zapisanych w umowach
prywatyzacyjnych (zobowiązań: inwestycyjnych, technicznych, produkcyjnych, socjalnych
i ekologicznych).

Uprawnienia Najwyższej Izby Kontroli do kontroli spółek z udziałem państwa budzą
wątpliwości, spowodowane różną interpretacją przepisów dotyczących zakresu
przedmiotowego kontroli tych podmiotów. Na tle różnic interpretacyjnych dochodziło
ostatnio do konfliktów i sporów między Izbą a tymi jednostkami. Niektóre spółki z udziałem
SP nie wpuszczały bądź wypraszały inspektorów NIK albo nie udostępniały im dokumentacji
niezbędnej do badań kontrolnych.

Problematyka kompetencji kontrolnych Izby wobec podmiotów o mieszanym,
publiczno-prywatnym kapitale była przedmiotem seminaryjnego posiedzenia Kolegium NIK
30 października 2002 r.3 Otwierając posiedzenie Kolegium, Prezes NIK Mirosław Sekuła
stwierdził, że podstawowy dylemat dotyczy kompetencji kontrolnych Izby wobec „sfery
gospodarczej pozostającej tymczasowo lub na stałe własnością państwa”. Następnie
powiedział, że „w tym właśnie obszarze Izba napotyka trudności, które niekiedy stają się
przedmiotem gorszących sporów, toczących się w świetle kamer telewizyjnych”.

                                                
1 „Rzeczpospolita” z 7 stycznia 2003 r., dodatek „Ekonomia i rynek”.
2 DzU nr 106, poz. 493, ze zm.
3 „Kontrola Państwowa” numer specjalny 3/2002.
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W niniejszym artykule, przedstawiając własne opinie i wnioski dotyczące kompetencji

kontrolnych Izby, odniosłem się do niektórych poglądów autorów referatów i ekspertyz oraz

dyskutantów na wspomnianym posiedzeniu Kolegium NIK.

Spółki Skarbu Państwa – przyjmując za kryterium ich status prawny oraz

zróżnicowane rozwiązania prawne - można podzielić na trzy grupy:

- jednoosobowe spółki SP (spółki z wyłącznym kapitałem państwa);

- spółki z większościowym udziałem SP (powyżej 50% kapitału zakładowego);

- spółki z mniejszościowym udziałem SP (poniżej 50% kapitału zakładowego).

Do drugiej grupy spółek należy zaliczyć także spółki, w których Skarb Państwa

zajmuje pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych lub

art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami

wartościowymi4.

W dalszej części artykułu rozważę problemy dotyczące zakresu przedmiotowego

kontroli Izby w odniesieniu do poszczególnych, wyżej wymienionych grup spółek SP.

Przedstawię także zagadnienia kontroli grup kapitałowych funkcjonujących z udziałem

Skarbu Państwa.

Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

Jednoosobowe spółki SP powstają w wyniku procesów komercjalizacji

przedsiębiorstw państwowych, mających na celu ich prywatyzację tzw. metodą pośrednią

(nazywaną także metodą kapitałową). Są one handlowymi spółkami kapitałowymi,

tj. spółkami akcyjnymi lub spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Skarb Państwa jest

w nich wyłącznym udziałowcem (akcjonariuszem) i właścicielem kapitału. Spółki te,

działające w strategicznych dziedzinach gospodarki, są zaliczane do tzw. spółek

o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Rada Ministrów w drodze

rozporządzenia ustala ich listę, a także listę przedsiębiorstw państwowych zaliczanych do

podmiotów o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Prywatyzacja tych spółek

i przedsiębiorstw państwowych wymaga zgody Rady Ministrów.

W jednoosobowych spółkach SP – stosownie do powołanej ustawy z 8 sierpnia 1996 r.

– minister Skarbu Państwa korzystając z praw korporacyjnych i majątkowych jedynego
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akcjonariusza (lub udziałowca) – pełni funkcje walnego zgromadzenia. Ma więc prawo do

powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej. Skład rady nadzorczej określa art. 12

ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych5.

Według tych przepisów, minister Skarbu Państwa - jako organ spółki będący walnym

zgromadzeniem - powołuje członków rady nadzorczej spośród osób wskazanych przez siebie

oraz organ, który pełnił funkcję organu założycielskiego wobec skomercjalizowanego

przedsiębiorstwa państwowego. Reprezentanci Skarbu Państwa stanowią trzy piąte składu

rady. Pozostałe dwie piąte składu rady wybierają pracownicy skomercjalizowanego

przedsiębiorstwa. W spółkach utworzonych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw

przemysłu rolno-spożywczego do rady nadzorczej są powoływane osoby wybrane przez

rolników i rybaków będących stałymi dostawcami surowców.

W jednoosobowych spółkach SP o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa

przynajmniej połowa reprezentantów SP w składzie rady nadzorczej jest powoływana spośród

kandydatów wytypowanych przez właściwego ministra, tj. kierującego odpowiednim działem

administracji rządowej, w którym spółka prowadzi działalność gospodarczą. Drugą połowę

reprezentantów Skarbu Państwa w omawianym organie spółki stanowią osoby przedstawione

i powołane przez ministra Skarbu Państwa. Zasady kształtowania składu powyższego organu

spółki zapewniają nadzór nad tymi państwowymi podmiotami gospodarczymi dwu organom

administracji rządowej.

Jednoosobowe spółki SP są państwowymi osobami prawnymi. NIK – stosownie do

art. 203 ust. 1 Konstytucji i art. 2 ust. 1 ustawy o NIK jest uprawniona do kontroli

całokształtu działalności tych spółek przy zastosowaniu czterech kryteriów: legalności,

gospodarności, celowości i rzetelności. Kontrola działalności spółki SP wymaga

przeprowadzenia kontroli w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdyż minister jest najwyższym

organem spółki – walnym zgromadzeniem, podejmującym ważne strategiczne decyzje

w ramach zarządzania i nadzorowania spółką. Przedmiotem kontroli w MSP powinny być

ponadto zagadnienia przygotowań do właściwej prywatyzacji badanej spółki (zbycia akcji lub

udziałów).

W kontroli spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej celowe wydaje

się przeprowadzenie równoległej kontroli we właściwym ministerstwie, mającym swych

reprezentantów w radzie nadzorczej tej spółki. Badaniem powinno być objęte zagadnienie

                                                                                                                                                        
4 DzU nr 118, poz. 754, ze zm.
5 DzU nr 118, poz. 561, ze zm.
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wypełniania przez wspomnianych reprezentantów ministra w organach spółki obowiązków

nadzorczych i wykonywania zaleceń oraz wytycznych zapewniających realizację polityki

resortu wobec tych podmiotów, działających w obszarze określonego działu administracji

rządowej.

Spółki  z większościowym udziałem Skarbu Państwa

Spółki prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału

zakładowego lub 50% liczby akcji, a także spółki, w stosunku do których Skarb Państwa jest

podmiotem dominującym, nie są państwowymi osobami prawnymi. Jednostki o mieszanym

kapitale (państwowo-prywatnym) – w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego6 - nie mogą

być traktowane jako państwowe osoby prawne. Spółki z większościowym udziałem SP są

jednak w ustawach regulujących funkcjonowanie sektora publicznego traktowane jako

podmioty (przedsiębiorstwa) publiczne.

Osoby zajmujące w tych spółkach stanowiska prezesa, wiceprezesa i członka zarządu

– w świetle art. 2 pkt 9 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne7 - są zaliczone do funkcjonariuszy

publicznych, w stosunku do których stosuje się ustalone w tym akcie normatywnym zakazy.

Zakazy te dotyczą: zajmowania określonych stanowisk i funkcji, posiadania akcji (udziałów)

ponad wyznaczony limit oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudniania się

w spółkach prawa handlowego.

Ustawą z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami

prawnymi8, regulującą ograniczenia w wynagradzaniu i przyznawaniu innych świadczeń

osobom na stanowiskach kierowniczych w jednostkach i organach administracji publicznej

oraz w innych instytucjach sektora publicznego, objęto także członków zarządów spółek

z większościowym udziałem Skarbu Państwa (udział państwa przekracza 50% kapitału

zakładowego lub 50% akcji).

Spółki, w których Skarb Państwa jest podmiotem dominującym, w rozumieniu
przepisów powołanej wcześniej ustawy z 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi, zostały w świetle ustawy z 27 lipca 2002 r. o warunkach
dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców9 uznane za

                                                
6 Uchwała Sądu Najwyższego z 10 stycznia 1992 r. III CZP 140/91 (OSN CP 1992 r., nr 6, poz. 109).
7 DzU nr 106, poz. 679.
8 DzU nr 26, poz. 306.
9 DzU nr 141, poz. 1177.
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przedsiębiorstwa publiczne, które zaliczono do organów udzielających pomocy publicznej
z uwagi na dysponowanie środkami publicznymi.

W ustawie z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Państwa oraz niektóre osoby prawne10 - spółki prawa handlowego, w których akcje (udziały)
Skarbu Państwa przekraczają połowę kapitału zakładowego, zostały uprawnione do
udzielania poręczeń i gwarancji w ramach powierzonych im zadań państwowych lub
w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Należy zwrócić uwagę, iż NIK została upoważniona (art. 2 ust. 3 pkt 5 i 5a ustawy
o NIK) do kontroli wszystkich podmiotów udzielających lub otrzymujących (beneficjantów)
pomoc publiczną oraz korzystających z poręczenia lub gwarancji udzielonych przez państwo,
samorząd terytorialny lub podmioty wskazane w powyższych ustawach.

Powołana wcześniej ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji w sposób odmienny niż
przepisy Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) reguluje szereg spraw i zagadnień dotyczących
funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa. Regulacje odnoszące się do wszystkich
spółek, bez względu na wielkość udziału kapitałowego państwa, dotyczą:

- zapewnienia określonego udziału w organach spółki pracowników
sprywatyzowanego przedsiębiorstwa oraz rolników i rybaków, będących stałymi dostawcami
surowców prywatyzowanych przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego;

- ochrony akcji pracowników, rolników i rybaków przed przymusowym wykupem,
przewidzianym w art. 418 k.s.h.;

- ochrony akcji Skarbu Państwa przed przymusowym umorzeniem (art. 199 i 359
k.s.h.) oraz przymusowym wykupem (art. 418 k.s.h.);

- procedury zbycia akcji Skarbu Państwa.

W odniesieniu do spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa regulacje
ustawy dotyczą:

- zapewnienia kontroli najwyższego organu spółki (walnego zgromadzenia) nad
inwestycjami kapitałowymi (nabycie i zbycie akcji, zawiązanie innej spółki);

- procedury przetargu publicznego przy sprzedaży majątku trwałego.
Nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, dokonana ustawą z 5 grudnia

2002 r.11, wzmocniła kompetencje rad nadzorczych w spółkach z większościowym udziałem

Skarbu Państwa (ponad 50% akcji) przez przyznanie tym organom wyłączności

                                                
10 DzU nr 79, poz. 484, ze zm.
11 Ustawa z 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi

Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw
(DzU nr 240, poz. 2055).
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w powoływaniu i odwoływaniu członków zarządu spółki. Kandydat na członka zarządu musi

być poddany postępowaniu mającemu na celu sprawdzenie i ocenę jego kwalifikacji. Według

Kodeksu spółek handlowych, w kapitałowych spółkach handlowych zarządy są powoływane

przez walne zgromadzenia.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że spółki z większościowym lub

dominującym udziałem państwa można uznać za podmioty o charakterze publicznym.

Niektórzy autorzy referatów wygłoszonych na wspomnianym posiedzeniu

seminaryjnym Kolegium NIK uznali, iż spółki z większościowym lub dominującym udziałem

Skarbu Państwa powinny być poddane pełnej, wszechstronnej kontroli przez Izbę.

Profesor Cezary Kosikowski w referacie pt. „Ekspertyza prawna na temat podmiotów

podlegających kontroli NIK” wyraził pogląd, iż spółki handlowe, w których strukturze

kapitału założycielskiego (zakładowego) przeważa kapitał państwowy (ponad 50% akcji lub

udziałów), mają charakter państwowej osoby prawnej. Zdaniem prof. C. Kosikowskiego,

decydującym czynnikiem dla zarządzania spółką kapitałową przez wspólników

(akcjonariuszy, udziałowców) jest procentowa wielkość udziałów lub akcji posiadanych

w spółce. Do zawartej w referacie listy państwowych osób prawnych (art. 203 ust. 1

Konstytucji) autor zaliczył kapitałowe spółki handlowe z ponad 50% kapitałem państwowym.

W propozycji nowej treści art. 2 ustawy o NIK, przedstawionej przez prof. Małgorzatę

Stahl w ekspertyzie w sprawie podmiotów podlegających kontroli Izby, zawarte zostały trzy

wersje ustępu 4 tegoż artykułu. W dwóch wersjach prof. M. Stahl proponuje objąć kontrolą

całość działalności spółki handlowej, w której Skarb Państwa, samorząd terytorialny,

państwowe lub samorządowe osoby prawne mają pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 § 1

pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. W trzeciej wersji ustępu 4 – kontroli całokształtu

działalności podlegałyby wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa, samorządu

terytorialnego, państwowych lub komunalnych osób prawnych – bez względu na wielkość

tego udziału w kapitale zakładowym. Kontrolę tych podmiotów – według propozycji autorki

– NIK prowadziłaby jednak według dwu kryteriów legalności i gospodarności.

Podzielam opinię obojga autorów opisanych ekspertyz - prof. M. Stahl i prof.

C. Kosikowskiego - o traktowaniu spółek z większościowym lub dominującym udziałem

państwa jako podmiotów publicznych, których cała działalność powinna podlegać kontroli

Izby. Uważam jednak, iż to uprawnienie Izby do kontroli działalności omawianych

podmiotów powinno być wyraźnie i jednoznacznie sformułowane w stosownym przepisie

Konstytucji, dotyczącym kompetencji NIK.
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Proponowana przez prof. M. Stahl zmiana art. 2 ustawy o NIK byłaby – moim

zdaniem – niezgodna z art. 203 ust. 3 Konstytucji, gdyż rozszerzałaby zakres przedmiotowy

kontroli jednostek niepublicznych, do których zaliczamy spółki z udziałem SP. Artykuł 203

ust. 3 Konstytucji wyraźnie ogranicza zakres kontroli podmiotów niepublicznych do badań

wykorzystania majątku i środków publicznych oraz wywiązywania się z zobowiązań

finansowych wobec państwa. Ustawa o NIK nie może zmieniać zakresu podmiotowego

i przedmiotowego kontroli Izby określonego w Konstytucji RP.

W konstytucjach wielu krajów europejskich przepisy dotyczące kompetencji

najwyższych organów kontroli państwowej zawierają uprawnienia tych organów do kontroli

przedsiębiorstw i innych instytucji (osób prawnych), w których państwo ma większościowy

udział w kapitale założycielskim (podstawowym). Według zamieszczonego w „Kontroli

Państwowej”12 opracowania dr. Jacka Mazura, zawierającego przepisy o najwyższych

organach kontroli w konstytucjach państw europejskich, kompetencje kontrolne tych organów

obejmują działalność osób prawnych (przedsiębiorstw, podmiotów, instytucji), w których

państwo ma większościowy pakiet akcji lub udziałów, albo ponad połowę głosów na

podstawie akcji, lub co najmniej 50% kapitału zakładowego. Dotyczy to konstytucji

następujących krajów: Albanii, Austrii, Estonii, Słowacji, Turcji, Węgier.

Spółki  z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa

Spółki z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa działają w zasadzie na podstawie

przepisów Kodeksu spółek handlowych. W odniesieniu do tych spółek – jak wspomniano

uprzednio – niektóre sprawy uregulowano w cytowanej ustawie o komercjalizacji

i prywatyzacji w sposób odmienny niż w przepisach k.s.h.

Regulacje te, odnoszące się do wszystkich spółek z udziałem SP, dotyczą:
- zapewnienia udziału pracowników, rolników i rybaków (dostawców surowców)

w organach spółki;
- ochrony akcji Skarbu Państwa przed przymusowym umorzeniem (art. 199, 359

k.s.h.) oraz przymusowym wykupem, tzw. wyciśnięciem (art. 419 k.s.h.);
- ochrony akcji pracowników, rolników i rybaków przed przymusowym wykupem

(art. 418 k.s.h.).

                                                
12 „Kontrola Państwowa”  numer specjalny 2/2002.
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Upoważnienia Izby do kontroli spółek z udziałem Skarbu Państwa jako podmiotów
niepublicznych zostały unormowane w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o NIK. Zgodnie z nim, NIK
kontroluje te podmioty gospodarcze w zakresie, w jakim funkcjonują one z udziałem państwa
lub samorządu terytorialnego. Przepis ten jest sformułowany nieprecyzyjnie i budzi
wątpliwości w odniesieniu do zakresu przedmiotowego kontroli tych jednostek. Powstaje
problem, czy Izba może kontrolować całokształt działalności spółki, jeśli państwo lub
samorząd terytorialny mają udziały w jej kapitale zakładowym, bez względu na wielkość tego
udziału. Nie można przecież określić procentowo zakresu działalności, jeśli na przykład
udział państwa wynosi 1-2% w kapitale jednostki.

Wątpliwości i rozbieżności w interpretacji powyższego przepisu dotyczącego
kompetencji NIK były źródłem konfliktów między NIK a spółkami poddanymi kontroli.
Niektóre jednostki, w których Izba zamierzała dokonać kontroli twierdziły, iż powyższy
przepis ustawy o NIK jest sprzeczny z treścią art. 203 ust. 3 Konstytucji. W następstwie
takiego stanowiska odmawiano Izbie prawa do kontroli spółki. O faktach tych poinformował
uczestników wspomnianego wcześniej posiedzenia seminaryjnego Kolegium NIK dyrektor
Departamentu Prawno-Organizacyjnego Izby dr Bogdan Skwarka, który stwierdził, iż
„... w 17 na 21 przypadków, kiedy NIK wystąpiła o ukaranie [z powodu uchylenia się od
kontroli Izby – przyp. autora], podmioty powoływały się właśnie na przekroczenie zakresu
kontroli poza działalność z udziałem państwa, a więc na art. 2 ust. 3 pkt 4 [ustawy o NIK –
przyp. autora]”. Jak podał dyrektor B. Skwarka, spółka KGHM Polska Miedź odmówiła NIK
w ogóle prawa do kontroli, gdyż uznała omawiane przepisy ustawy o NIK za sprzeczne
z Konstytucją. KGHM trzy razy uchylała się od kontroli Izby. W spółce tej udział Skarbu
Państwa wynosi poniżej 50% kapitału zakładowego.

Profesor Piotr Winczorek w opinii w sprawie interpretacji art. 203 Konstytucji RP
w związku z art. 2 ustawy o NIK - przedłożonej na wspomnianym seminarium, poruszając
kwestię zakresu kontroli NIK w spółkach o mieszanym publiczno-prywatnym kapitale
stwierdził, iż istnieją dwie możliwości interpretacji określenia „w zakresie, w jakim
wykorzystuje majątek lub środki publiczne”.

Według pierwszej – podmioty określone w art. 203 ust. 3 Konstytucji i art. 3 ust. 3

ustawy o NIK mogą podlegać kontroli Izby jedynie w takim zakresie, w jakim prowadzą

działalność z udziałem majątku i środków państwowych i komunalnych. Możliwość kontroli

tych podmiotów ograniczałaby się jedynie do tej części działalności, w której

wykorzystywane są przez nią majątek i środki publiczne. Drugi kierunek interpretacji tych

przepisów prowadzi do wniosku, iż istnieje możliwość kontroli całości działalności

powyższych podmiotów niepublicznych, o ile korzystają one z tego rodzaju majątku

i środków. Zdaniem prof. P. Winczorka, w doktrynie reprezentowany jest głównie pierwszy
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z wymienionych poglądów, gdyż przemawia za nim użycie przez ustawodawcę określenia

„w zakresie”.

Profesor C. Kosikowski w cytowanej uprzednio ekspertyzie prawnej po stwierdzeniu,

iż „bzdurą byłoby oczywiście uzależnienie zakresu przedmiotowego kontroli od procentowej

wielkości zaangażowania majątkowego” uznał, iż dla oceny trafności wykorzystania udziału

kapitału publicznego zaangażowanego w spółce należy poddać kontroli i ocenie całokształt

działalności spółki. Po czym stwierdził: „Byłoby jednak lepiej, aby możliwość taka wynikała

wprost z realizacji art. 2 ustawy o NIK, czego obecnie nie ma”.

Sądy, rozpatrujące wnioski Izby o ukaranie bądź odwołanie od orzeczeń kolegiów

ds. wykroczeń dotyczących obwinionych z powodu odmowy poddania się kontroli NIK – jak

poinformował dyrektor B. Skwarka – „podejmowały różne rozstrzygnięcia, co świadczy

o niejednolitości orzecznictwa”. I dalej stwierdził „...interpretacja przepisu art. 2 ust. 3 pkt 4

[ustawy o NIK – przyp. autora] dokonywana przez sądy idzie w kierunku ograniczenia

zakresu kontroli tylko do takiego fragmentu działania spółki, w jakiej określony jest udział

państwa lub samorządu terytorialnego” oraz iż: „...orzecznictwo sądowe nie daje jednak

odpowiedzi na najważniejsze pytanie, a mianowicie w jaki sposób sam udział kapitałowy ma

wyznaczać granice dopuszczalności zakresu kontroli...”. Trudno zgodzić się ze stanowiskiem

dyrektora B. Skwarki, aby dopiero orzecznictwo sądowe interpretowało nieprecyzyjne

przepisy dotyczące kompetencji NIK.

Uczestnik dyskusji na posiedzeniu seminaryjnym Kolegium NIK dr hab. Ryszard

Stefański po skonstatowaniu, iż „...nie doszliśmy do porozumienia jak rzeczywiście traktować

te podmioty, w których kapitał częściowo jest kapitałem publicznym” wyraził opinię, iż:

„Najważniejszym problemem ... jest takie sprecyzowanie legislacyjne, żeby nie było żadnych

wątpliwości, bowiem i tak każda wykładnia doktrynalna będzie prowadziła do rozbieżnego

rozumienia tego pojęcia”.

Podzielając tę opinię dr. R. Stefańskiego uważam jednak, iż konieczne są zmiany

w przepisach Konstytucji, które regulują zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli Izby.

Spółki z mniejszościowym udziałem państwa należy uznać – moim zdaniem – za podmioty

niepubliczne, niepodlegające pełnej i wszechstronnej kontroli Izby. Kontroli całokształtu

działalności – jak już powiedziano – podlegać powinny spółki z większościowym udziałem

Skarbu Państwa, które należy traktować jako podmioty publiczne. Oczywiście wymagałoby

to odpowiednich uregulowań w Konstytucji, o których napisano wcześniej.

Zakres przedmiotowy kontroli spółek z udziałem państwa w zależności od wielkości

jego udziału w kapitale zakładowym jest niemożliwy do ustalenia. Kapitał zakładowy (ujęty
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w pasywach spółki) jest bowiem elementem kapitału własnego spółki, będącego źródłem

finansowania zasobów majątkowych, czyli aktywów. Nie można więc wydzielić fragmentu

działalności gospodarczej podmiotu finansowanego kapitałem zakładowym, a cóż dopiero

częścią tego kapitału, odpowiadającą udziałowi państwa. Poza kapitałem zakładowym do

składników kapitału własnego należą: kapitał zapasowy, rezerwowy, niepodzielony zysk netto

z lat ubiegłych i zysk netto bieżący (za rok sprawozdawczy).

Ponadto moje wątpliwości budzi zgodność uprawnień Izby do pełnej kontroli spółki

z udziałem państwa z zasadą równości praw akcjonariuszy (udziałowców), wyraźnie

sformułowaną w Kodeksie spółek handlowych. Wspólnicy mają równe prawa korporacyjne

i majątkowe. Udział w zarządzaniu, nadzorze i kontroli spółki kapitałowej zależy  jednak od

wielkości akcji lub głosów będących w dyspozycji wspólnika. Prawo korporacyjne daje

wspólnikowi możliwość uczestniczenia we władzach spółki (walne zgromadzenie, rada

nadzorcza, zarząd). Państwo jako wspólnik nie ma szczególnych uprawnień w sprawowaniu

nadzoru i kontroli spółki.

W imieniu Skarbu Państwa z praw korporacyjnych korzystają – co opisano uprzednio

– przedstawiciele ministra Skarbu Państwa. Wpływ na zarządzanie i nadzór nad spółką przez

państwo zależy od udziału jego przedstawicieli w jej władzach. W tej sytuacji powstaje

wątpliwość, czy inny organ państwowy może być uprawniony do ingerencji w całą

działalność takiej spółki przez dokonywanie pełnej jej kontroli. Czy nie byłoby to naruszenie

omawianej wcześniej zasady równości praw akcjonariuszy (wspólników)? Czy sam fakt

udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki – bez względu na wielkość tego

udziału – daje państwowemu organowi kontroli prawo do pełnej kontroli tego podmiotu?

Jeśli więc Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna albo jednostka samorządu

terytorialnego nabyła akcje spółki prywatnej (np. gmina w banku prywatnym), czy nadaje to

państwowemu organowi kontroli prawo do kontroli całokształtu działalności tej spółki? Rodzi

się jednak pytanie, czy najwyższy organ kontroli nie powinien mieć specjalnych uprawnień

do kontroli spółek z udziałem państwa, które – jak wspomniano wcześniej – odgrywają

znaczącą rolę w rozwoju ważnych sektorów gospodarki narodowej i realizacji rządowych

programów (np. programu „Ocena realizacji i korekta założeń polityki energetycznej Polski

do roku 2020”, przyjętym przez Radę Ministrów w kwietniu 2002 r.).

Ponadto w spółkach tych Izba powinna badać dwa podstawowe zagadnienia:

- proces dalszej ich prywatyzacji (zbycie pozostałych akcji i udziałów Skarbu

Państwa);

- realizację zobowiązań zawartych w umowach prywatyzacyjnych.
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Uważam, iż naczelny organ kontroli państwowej powinien zostać wyposażony

w uprawnienia do kontroli w podmiotach niepublicznych realizacji ustaw regulujących

określone dziedziny i obszary życia gospodarczego oraz funkcjonowania tych podmiotów.

Regulacje dotyczące kompetencji NIK nie wywoływałyby wówczas konfliktów i sporów

między Izbą a jednostkami kontrolowanymi, będącymi podmiotami o mieszanym

publiczno-prywatnym kapitale.

W artykule „Proponowane zmiany konstytucyjnej regulacji kompetencji Najwyższej

Izby Kontroli”13 przedstawiłem propozycję zmiany treści art. 203 ust. 3 Konstytucji RP,

określającego zakres przedmiotowy kontroli podmiotów niepublicznych. Proponowałem, aby

treść tego artykułu brzmiała: „Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować z punktu widzenia

legalności i gospodarności działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów

gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują majątek lub środki państwowe bądź

komunalne, wywiązują się z zobowiązań finansowych wobec państwa oraz przestrzegają

ustaw i innych przepisów prawnych regulujących ich funkcjonowanie”.

Grupy kapitałowe z udziałem Skarbu Państwa
Procesy konsolidacji i restrukturyzacji, dokonujące się w wielu dziedzinach

gospodarki narodowej, prowadzą do tworzenia grup kapitałowych, w których podmiotami
dominującymi są spółki z udziałem Skarbu Państwa. Grupy te działają w formie holdingów,
koncernów, konglomeratów lub korporacji. W skład grup wchodzą tzw. spółki zależne,
w których spółki dominujące (spółki matki) z udziałem SP mają wyłączny, większościowy
lub mniejszościowy pakiet akcji (udziałów). Na przykład w grupie kapitałowej PZU, będącej
holdingiem finansowym, podmiotem dominującym jest spółka akcyjna PZU SA, w której
Skarb Państwa ma 55% pakiet akcji. W spółce zależnej PZU-Życie, należącej do grupy
kapitałowej PZU, spółka dominująca PZU SA ma 100% pakiet akcji. W spółce dominującej
Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” udział Skarbu Państwa wynosi około 29% kapitału
zakładowego. Spółki dominujące SP mogą ponadto mieć pakiety akcji w tzw. spółkach
powiązanych (nienależących do grupy kapitałowej), przy czym udział spółki dominującej lub
innej spółki musi wynosić co najmniej 20% akcji lub udziałów.

Grupy kapitałowe z udziałem Skarbu Państwa działają w szczególnie ważnych –
o znaczeniu strategicznym – sektorach gospodarki narodowej (energetyka, gazownictwo,
hutnictwo, górnictwo, przemysł naftowy). Grupy te odgrywają znaczącą rolę w realizacji
rządowych programów rozwoju określonych gałęzi gospodarki. Badania wspomnianych

                                                
13 „Kontrola Państwowa” nr 6/2002.
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ważnych dziedzin gospodarki narodowej prowadzone przez Izbę wymagają objęcia kontrolą
całych grup kapitałowych, a więc spółek dominujących i zależnych, a także powiązanych.

Kompetencje kontrolne NIK wobec spółek wchodzących w skład grup kapitałowych
z udziałem SP budzą istotne wątpliwości, zwłaszcza wobec spółek zależnych i powiązanych.
Jeśli spółka dominująca z większościowym udziałem SP (którą potraktowaliśmy jako
podmiot publiczny) ma akcje (udziały) w spółce zależnej lub powiązanej, to należy uznać tę
spółkę jako funkcjonującą z udziałem kapitału publicznego. Przykładowo, spółkę zależną
PZU-Życie, w której spółka dominująca PZU SA z większościowym udziałem SP (55%) ma
100% pakietu akcji, należy zaliczyć do podmiotów publicznych.

W powołanej wcześniej ustawie o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi, do podmiotów publicznych - w których wynagrodzenia członków
organów zarządzających i nadzorczych podlegają stosownym ograniczeniom - zaliczono
także spółki handlowe, w których spółki z większościowym udziałem SP mają ponad 50%
kapitału zakładowego. Również w cytowanej uprzednio ustawie o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa, do podmiotów uprawnionych do udzielania tych gwarancji
i poręczeń zaliczono osoby prawne, w których akcje (udziały) spółek o większościowym
udziale SP przekraczają połowę kapitału zakładowego.

W spółkach dominujących wielu grup kapitałowych udział SP kształtuje się na

poziomie niższym niż 50% kapitału. Na przykład w Polskim Koncernie Naftowym „Orlen”,

w spółce dominującej udział SP wynosi 29% kapitału zakładowego. Czy w takim razie udział

spółki dominującej z mniejszościowym udziałem SP w spółce zależnej lub powiązanej można

uznać za udział państwa? Wykładni wymaga pojęcie „udział państwa i samorządu

terytorialnego”. Czy obejmuje on także udział podmiotów o kapitale mieszanym, w tym

z przeważającym kapitałem prywatnym?

Problem właściwego i precyzyjnego uregulowania kompetencji kontrolnych Izby

wobec podmiotów o mieszanym kapitale (publiczno-prywatnym) nabiera szczególnego

znaczenia wobec wdrażania w coraz szerszym zakresie przez sektor publiczny (państwowy

i komunalny) tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncepcja tego partnerstwa polega na

współpracy organu lub instytucji publicznej z podmiotem prywatnym przy realizacji

i finansowaniu długoterminowych i kapitałochłonnych przedsięwzięć inwestycyjnych,

a następnie utrzymaniu i eksploatacji zbudowanych obiektów infrastruktury technicznej. Dla

realizacji tych przedsięwzięć tworzone są specjalne spółki (tzw. spółki celowe), zajmujące się

wyłącznie wykonywaniem zadań objętych umową partnerską.
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Reasumując, należy stwierdzić, iż w celu wyeliminowania źródeł konfliktów między

Izbą a podmiotami o mieszanym kapitale (publiczno-prywatnym) niezbędne są zmiany

kompetencji kontrolnych NIK, które należy gruntownie rozważyć.

mgr Stanisław Laskowski

emerytowany wicedyrektor

Delegatury NIK w Łodzi



Paweł  Wieczorek

KONSOLIDACJA  KAPITAŁOWA  POLSKIEGO  PRZEMYSŁU  OBRONNEGO

W   LATACH   2002-2005

Posiadanie przez Polskę potencjału umożliwiającego produkcję oraz remonty

określonych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego jest uważane za jeden

z wyznaczników suwerenności państwa oraz gotowości mobilizacyjnej jego struktur.

Za utrzymaniem przemysłu obronnego przemawia także rachunek ekonomiczny (produkcja

krajowa jest wciąż tańsza od importowanej), jak również interes polskiej gospodarki (miejsca

pracy, postęp technologiczny). Po uzyskaniu przez Polskę w marcu 1999 r. członkostwa

w NATO, sektor zbrojeniowy – zwany teraz przemysłowym potencjałem obronnym (p.p.o.) –

stał się elementem szeroko rozumianego wkładu naszego kraju w bezpieczeństwo obszaru

północnoatlantyckiego. Z kolei konsekwencją możliwego od 1 maja 2004 r. członkostwa

Polski w Unii Europejskiej będą zobowiązania z tytułu udziału we wspólnej polityce

zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Potrzebne więc będzie rozszerzenie współpracy Polski

z krajami Unii w obszarze rozwoju i produkcji uzbrojenia.

 Sprawnie funkcjonujący polski przemysł obronny jest  akceptowany przez główne

siły polityczne. Równocześnie panuje zgoda co do konieczności gruntownej przebudowy

przemysłowego potencjału obronnego, uwzględniającej z jednej strony wymogi efektywności

gospodarczej, z drugiej zaś priorytety MON w zakresie nowoczesnej techniki bojowej,

sytuację na światowym rynku broni, a także udział krajowego przemysłu w realizacji

programów offsetowych, związanych z zagranicznymi dostawami uzbrojenia dla polskiej

armii. Pożądane jest także, aby proces przekształceń p.p.o. współbrzmiał z kierunkami zmian

strukturalnych dokonujących się w amerykańskim i europejskim przemyśle obronnym,

stanowiącym dla krajowych firm zbrojeniowych naturalną bazę dla współpracy kapitałowej,

technologicznej i produkcyjnej.



2

Zmiany strukturalne w amerykańskim i europejskim przemyśle obronnym po 1990 r.

Na początku lat dziewięćdziesiątych główni dostawcy techniki wojskowej – wobec
głębokiego spadku popytu na uzbrojenie – zostali zmuszeni do ograniczenia potencjału
wytwórczego, ponosząc zarazem coraz wyższe koszty rozwoju i produkcji zaawansowanych
technologicznie nowych generacji broni. Światowy rynek broni uległ zatem wyraźnemu
zawężeniu, z drugiej zaś strony wzrosła kapitałochłonność programów zbrojeniowych oraz
ryzyko ekonomiczne ich realizacji. To wszystko wiąże się z interesami akcjonariuszy firm
przemysłu obronnego, którzy oczekują odpowiednio wysokiej dywidendy z zainwestowanego
kapitału.

Na wielopłaszczyznowy proces przekształceń strukturalnych amerykańskiego
i europejskiego przemysłu obronnego składają się zwłaszcza następujące elementy:

– koncentracja kapitału zaangażowanego w produkcję zbrojeniową, dokonująca się
w wymiarze narodowym i międzynarodowym;

– prywatyzacja firm zbrojeniowych (dotyczy to jedynie niektórych krajów UE);
– umiędzynarodowianie się programów rozwoju i produkcji uzbrojenia;
– dywersyfikacja produkcji zbrojeniowej, w tym konwersja.
Wszystkie istotne zmiany zachodzące w przemyśle obronnym – dotyczące struktury

organizacyjnej, stosunków własnościowych, działalności produkcyjnej oraz obrotu
międzynarodowego – podlegają nadzorowi agend rządowych, a w wypadku państw UE również
Komisji Europejskiej. Jednocześnie sektor zbrojeniowy może liczyć na wsparcie ze strony
państwa, realizowane w formie bezpośredniej (zamówienia na dostawy sprzętu, subwencje
produkcyjne i eksportowe, ulgi podatkowe), jak i pośredniej – polegającej na stwarzaniu
sprzyjających warunków politycznych oraz ekonomiczno-finansowych do stabilnego
funkcjonowania przemysłu obronnego.

K o n c e n t r a c j a   k a p i t a ł u

Liczba głównych producentów uzbrojenia w USA – w następstwie fuzji
przeprowadzonych w latach 1993-1999 – zmniejszyła się do „wielkiej piątki”, którą tworzą:
Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman oraz General Dynamics (tabela 1).
W latach 2001-2002 dynamika procesów konsolidacyjnych w amerykańskim przemyśle
obronnym wyraźnie się spowolniła. Najważniejsi dostawcy techniki wojskowej są obecnie
zajęci porządkowaniem struktur wewnętrznych oraz optymalizacją profilu produkcji.
Działania konsolidujące kontynuują natomiast przedsiębiorstwa średniej wielkości1.

                                                
1 M. Polańczyk, A. Dominik: Rywalizacja firm USA i Europy trwa, Raport „Wojsko. Technika. Obronność”

nr 9/1999, s. 4-12. T. Hypki: Przemysł zbrojeniowy 2001, Raport „Wojsko. Technika. Obronność”
nr 12/2002, s. 12-14.
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    Tabela 1

Najwięksi  producenci  uzbrojenia  i  sprzętu  wojskowego  na  świecie  w  2000 r.

Lp. Nazwa koncernu
(kraj macierzysty) Rodzaj produkcji

Produkcja
zbrojeniowa
(w mld USD)

Zależność
od rynku

wojskowego
(w %)

Zatrudnienie
(w tys. osób)

1. Lockheed Martin (USA) samoloty, rakiety,
elektronika 18,6 73 130,0

2. Boeing (USA) samoloty, rakiety,
elektronika 16,9 33 198,0

3. BAE Systems
(Wielka Brytania)

samoloty, rakiety,
elektronika, systemy
artyleryjskie, okręty,
uzbrojenie strzeleckie,
amunicja

14,4 78   84,9

4. Raytheon (USA) rakiety, elektronika 10,1 60   93,7
5. Northrop Grumman

(USA)
samoloty, rakiety,
elektronika, uzbrojenie
strzeleckie, amunicja

  6,7 87   39,3

6. General Dynamics
(USA)

elektronika, czołgi
i transportery, okręty   6,5 63   43,3

7. EADS
(Francja, RFN, Hiszpania)

samoloty, rakiety,
elektronika   5,3 24   88,9

8. Thales (Francja) samoloty, rakiety,
elektronika   5,2 61   57,2

9. Litton (USA) elektronika, okręty   4,0 71   40,3

10. TRW (USA) okręty   3,4 20 102,9

Źródło: SIPRI Yearbook 2002, załącznik 7A. Materiał dostępny na stronie internetowej SIPRI
<www.projects.sipri.se/milex/aprod/100largest2000.pdf>.

Procesy koncentracji kapitału związanego z produkcją zbrojeniową widoczne są
również w państwach Unii Europejskiej. Przyczyny tego zjawiska są analogiczne, jak
w wypadku przemysłu obronnego USA i leżą po stronie kosztów, uwarunkowań
technologicznych oraz możliwości zbytu wyrobów. Dodatkowo działania konsolidacyjne
przyspieszył fakt, iż rozczłonkowany europejski przemysł obronny – częściowo dublujący
przedsięwzięcia badawcze i produkcyjne, co negatywnie waży na kosztach działalności
gospodarczej oraz możliwościach kapitałowych i technologicznych – w coraz mniejszym
stopniu jest w stanie sprostać konkurencji USA na światowym rynku broni2.

Początkowo konsolidacja przemysłu obronnego w państwach UE zamykała się

w granicach narodowych, dopiero w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych nabrała

                                                
2 Istotnym atutem przemysłu obronnego USA jest duża chłonność rynku wewnętrznego, pozwalająca na

produkcję wielkoseryjną i obniżenie jednostkowych kosztów wytwarzania, a także utrzymywanie
rozbudowanego zaplecza badawczo-rozwojowego. Ponadto korporacje amerykańskie są na ogół zasobne
w kapitał, co ułatwia finansowanie programów rozwoju i produkcji uzbrojenia.

http://www.projects.sipri.se/milex/aprod/100largest2000.pdf
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wymiaru międzynarodowego3. Najważniejsze centra europejskiego przemysłu zbrojeniowego

obecnie tworzą:

– brytyjski koncern BAE Systems, będący największą aktualnie firmą zbrojeniową

działającą w Europie, silnie powiązaną z rynkiem wojskowym (tabela 1);

– międzynarodowy holding European Aeronautic Defence and Space Company (EADS),

utworzony w lipcu 2000 r. w drodze fuzji amerykańsko-niemieckiego koncernu DASA,

francuskiej firmy Aerospatiale Matra oraz hiszpańskiej korporacji CASA;

– korporacje francuskie, w tym zwłaszcza Thales.

P r y w a t y z a c j a

Problem ten dotyczy przede wszystkim przemysłu obronnego Francji, Hiszpanii i Włoch,

który jeszcze do niedawna pozostawał w znaczącej części własnością państwa. W pozostałych

krajach Unii – w tym zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i RFN – główna fala prywatyzacji

przemysłu obronnego miała miejsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Stopień

zaangażowania Skarbu Państwa w przemyśle obronnym rzutuje na perspektywy konsolidacji

firm zbrojeniowych. Praktyka pokazuje bowiem, że fuzje kapitału prywatnego

z przedsiębiorstwami z dużym udziałem Skarbu Państwa należą raczej do rzadkości. Wynika

to z obaw, jakie mają akcjonariusze firm prywatnych wobec angażowania się w przedsiębiorstwa

państwowe, które odznaczają się niższą efektywnością, co może niekorzystnie wpływać

na wysokość dywidendy.

W s p ó ł p r a c a   m i ę d z y n a r o d o w a

Przed 1990 r. współpraca międzynarodowa przy produkcji uzbrojenia była

organizowana przede wszystkim na bazie porozumień międzyrządowych państw NATO i UE.

Powstałe w wyniku realizacji tych umów struktury kooperacyjne charakteryzowały się małą

elastycznością oraz przerostami biurokratycznymi, co rzutowało negatywnie na koszty

poszczególnych przedsięwzięć. Stąd brały się głosy kwestionujące – przynajmniej

w kategoriach ekonomicznych – sens współpracy międzynarodowej. W latach

                                                
3 Zjawisko ekspansji kapitałowej europejskich przedsiębiorstw zbrojeniowych dobrze ilustruje działalność

niemieckiego koncernu Daimler-Benz, który w latach 1986-1989 przejął kontrolę nad firmami
Messerchmidt-Bölkow-Blohm, Motoren und Turbinen Union (MTU), Dornier oraz AEG Telefunken.
Korporacje te następnie weszły w skład utworzonego w 1989 r. koncernu Daimler-Benz Aerospace. W 1998 r.
doszło do połączenia Daimlera z amerykańskim Chryslerem, w efekcie czego powstał koncern
DaimlerChrysler, którego wojskowy segment jest znany pod nazwą DaimlerChrysler Aerospace (DASA).
Rok później DASA przejęła hiszpańską firmę Construcciones Aeronauticas SA (CASA).
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dziewięćdziesiątych główną rolę w inspirowaniu oraz organizowaniu różnych form kooperacji

w sferze przemysłu obronnego zaczęły odgrywać same przedsiębiorstwa. Gwarantuje

to odpowiednią efektywność tego rodzaju współpracy. Procesy internacjonalizacji przemysłu

obronnego obejmują wszystkie kluczowe branże konwencjonalnej produkcji zbrojeniowej.

Największe zmiany pod tym względem zachodzą w branży elektronicznej oraz lotniczo-

-rakietowej, najmniejsze zaś w branży pancernej oraz stoczniowej.

D y w e r s y f i k a c j a   p r o d u k c j i   z b r o j e n i o w e j

Zmiana profilu produkcji stanowi jeden z najczęściej stosowanych sposobów adaptacji

korporacji zbrojeniowych do nowych warunków na rynku broni. Wyróżnić tu można trzy

generalne strategie. Pierwsza z nich polega na zmniejszeniu zależności od zamówień

wojskowych przez zwiększenie udziału produkcji cywilnej w całokształcie działalności

gospodarczej danej firmy. Druga sprowadza się do klasycznej konwersji, a więc do

przestawienia części potencjału wytwórczego z produkcji zbrojeniowej na cywilną. Trzecim

kierunkiem działań dostosowawczych jest – w związku z wysokimi kosztami programów

badawczo-rozwojowych przy jednoczesnym spadku wielkości zamówień na uzbrojenie –

zintensyfikowanie wysiłków na rzecz  szerszego wykorzystywania technologii wojskowych

do celów cywilnych.

Efekty  przebudowy  polskiego  przemysłu  obronnego  w  latach

dziewięćdziesiątych

Próby trwałego uzdrowienia sytuacji w krajowym sektorze obronnym podejmowano

już kilkakrotnie, jednak bez zadowalających efektów. W działaniach tych można wyodrębnić

główne trzy fazy:

1. W lipcu 1993 r. Rada Ministrów przyjęła „Program komercjalizacji i oddłużenia

przemysłu obronnego”, który m.in. przewidywał restrukturyzację zobowiązań firm

zbrojeniowych, opierającą się na bankowych postępowaniach ugodowych i sądowych

postępowaniach układowych. Dzięki tym postępowaniom globalna wielkość zadłużenia

przemysłu obronnego w 1995 r. została zmniejszona o ponad 1/5. Nie zdołano jednak usunąć

strukturalnych przyczyn wzrostu zadłużenia, związanych ze zbyt niską efektywnością

i rentownością sektora zbrojeniowego.
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2. W kwietniu 1996 r. Rada Ministrów przyjęła „Program restrukturyzacji sektora

przemysłu obronnego i lotniczego na lata 1996-1998 i do roku 2010”, który jednak – w związku

ze zmianą priorytetów MON w zakresie zakupów uzbrojenia, wynikającą z coraz bliższej

perspektywy członkostwa Polski w NATO – szybko przestał być aktualny i wymagał

weryfikacji. Ostatecznie jednak również przyjęta w październiku 1997 r. zmodyfikowana

wersja programu nie doczekała się wdrożenia, głównie z powodu braku źródeł finansowania.

3. W lutym 1999 r. Rada Ministrów przyjęła „Program restrukturyzacji przemysłu

obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP”, którego celem

było przekształcenie przemysłowego potencjału obronnego w konkurencyjny w wymiarze

międzynarodowym sektor produkcji. W programie tym założono, że będzie następował realny

wzrost zamówień w sektorze zbrojeniowym, gwarantujący spółkom p.p.o. odpowiednio dużą

skalę przychodów, a ponadto, że nastąpi oddłużenie firm, zaś na wsparcie procesu

restrukturyzacji zostanie przeznaczona część przychodów z prywatyzacji sektora. Tych

założeń nie udało się zrealizować, co zasadniczo ograniczyło możliwość skutecznej

restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego4.

Mimo braku większych efektów kolejnych programów restrukturyzacyjnych, w latach

dziewięćdziesiątych w przemysłowym potencjale obronnym dokonały się pewne zmiany

strukturalne w majątku, produkcji i zatrudnieniu. Generalnie jednak sektor zbrojeniowy nadal

nie jest dostosowany do realiów rynkowych, czego wyrazem są dwa wzajemnie powiązane

czynniki: trudności ze zbytem produkcji oraz nadwyżki mocy produkcyjnych nad

rzeczywistymi potrzebami, wyznaczone przez wielkość zamówień odbiorców krajowych

i zagranicznych. W konsekwencji zasoby czynników produkcji są wykorzystywane

w relatywnie małym stopniu, co – przy wysokich kosztach utrzymywania zdolności

wytwórczych – nie zapewnia wystarczającej opłacalności produkcji zbrojeniowej.

Taka sytuacja wpływa na kondycję ekonomiczno-finansową większości przedsiębiorstw

sektora, pogarszającą się w kolejnych latach, którą charakteryzują zwłaszcza:

                                                
4 Chociaż wszystkie programy modernizacji technicznej Sił Zbrojnych zakładały realny wzrost zamówień

w przemyśle krajowym, faktyczny poziom zakupów MON w spółkach p.p.o. w latach 1999-2001 obniżył się
o ponad 1/3. Niepowodzeniem zakończyła się również próba oddłużenia spółek p.p.o. w trybie ustawy
z 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Było to
wynikiem niespełnienia przez spółki wymogów tej ustawy (regulowanie bieżących zobowiązań) oraz zbyt
sztywnego stanowiska ZUS i innych wierzycieli publicznoprawnych, którzy nie zgodzili się na częściowe
umorzenie zobowiązań. W ówczesnym stanie prawnym niemożliwe okazało się także wykorzystanie do
celów przebudowy strukturalnej p.p.o. przychodów z prywatyzacji spółek zbrojeniowych.
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– zbyt niski poziom przychodów, niepokrywający kosztów produkcji, w konsekwencji

czego sektor przynosi coraz wyższe straty; w 2000 r. łączna strata netto wyniosła 163,6 mln zł,

w 2001 r. już 267,1 mln zł5, zaś w 2002 r. doszła do 376 mln zł6;

– ujemna wartość wskaźnika rentowności obrotu netto (w 2002 r. –14,8%);

– kształtowanie się wskaźników płynności finansowej poniżej wymaganych wartości,

co świadczy o trudnościach, jakie spółki p.p.o. mają w regulowaniu zobowiązań bieżących;

– wysoki poziom zobowiązań, wynoszący w 2002 r. w sumie około 1,9 mld zł.

K i e r u n k i    p r z e k s z t a ł c e ń    s t r u k t u r a l n y c h   p r  z  e m y s ł o w e g o

 p ot e n c j a ł u   o b r o n n e g o   w    l a t a c h   2002-2005

Koncepcja przebudowy strukturalnej sektora zbrojeniowego – uwzględniająca

dotychczasowe dokonania procesu restrukturyzacji p.p.o., a jednocześnie skierowana na

koncentrację struktur kapitałowych oraz produkcyjnych, charakterystyczną dla europejskiego

i amerykańskiego przemysłu obronnego – znalazła swój wyraz w rządowym programie

pn. „Strategia przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach

2002-2005”7, przyjętym przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. Wdrożenie przewidzianych

w „Strategii” mechanizmów ekonomiczno-finansowych oraz rozwiązań prawnych powinno

umożliwić przekształcenie p.p.o. w skonsolidowany i elastyczny, a także oparty na zdrowych

podstawach ekonomiczno-finansowych sektor produkcji, który będzie:

– zdolny do zabezpieczenia potrzeb polskiej armii w nowoczesne uzbrojenie lub sprzęt

wojskowy, zgodnie z priorytetami MON;

– miał szansę poprawić konkurencyjność produkcji w stopniu umożliwiającym

znaczący wzrost przychodów z eksportu broni;

– przygotowany do realizacji dużych kontraktów offsetowych, dzięki czemu zostanie

na trwałe włączony do międzynarodowych programów rozwoju i produkcji uzbrojenia.

Istotę przekształceń strukturalnych sektora zbrojeniowego stanowi konsolidacja

kapitałowa określonej części p.p.o., połączona z niezbędnymi działaniami restrukturyzacyjnymi.

W ramach procesu konsolidacji zostały utworzone dwie struktury kapitałowe (zob. rysunek 1):

                                                
5 T. Hypki: Przemysł zbrojeniowy 2001..., op.cit., s. 14.
6 Ponieważ w kolejnych latach zmieniała się liczba spółek wchodzących w skład p.p.o., przytoczone dane są

porównywalne jedynie w ograniczonym zakresie.
7 Dokument jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

<www.mgpips.gov.pl >.
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Rysunek 1
Struktura grup kapitałowych

Przemysłowy potencjał obronny

Spółka dominuj
• Agencja Rozw

Spółki produkcy
• Polskie Zakła
• WSK PZL-Św
• Kombinat PZ
• Zakłady Radi

Spółka organizu
• PHZ „Cenzin
Grupa „Bumar”*)

Spółka dominująca
• PHZ „Bumar” Sp. z o.o.

Spółki produkcyjne (zależne)
• WSK PZL-Warszawa II SA
• Zakłady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o.
• Przemysłowe Centrum Optyki SA
• CNPEP „Radwar” SA
• Zakłady Mechaniczne Tarnów SA
• Fabryka Broni Łucznik-Radom Sp. z o.o.
• PSO „Maskpol” SA
• Zakłady Mechaniczne Kraśnik Sp. z o.o.
• Zakłady Mechaniczne „Dezamet” SA

Spółki organizująca marketing i sprzedaż
• PHZ „Bumar” Sp. z o.o.
• PHZ „Cenrex” Sp. z o.o.
Kryteria wyboru spółek dominujących
 (integratorów)

Kryteria

1. Status firmy państwowej, silnie powiązanej
z sektorem zbrojeniowym.

2. Płynność finansowa i zdolność kredytowa
w bankach polskich i zagranicznych.

3. Zdolność do udziału w krajowych przetargach
publicznych oraz doświadczenie w przetargach
zagranicznych.

4. Brak majątkowych zajęć hipotecznych
i komorniczych, a także zdolność do świadczenia
usług powierniczych i udzielania gwarancji.

5. Posiadanie znanej marki handlowej i dobrej opinii
kupieckiej,.

6. Dysponowanie efektywną strukturą organizacyjną
oraz siecią handlową i fachowym personelem,
który jest w stanie realizować transakcje
eksportowe, dotyczące zróżnicowanego asortymentu
wyrobów oraz szerokiej gamy odbiorców.

7. Umiejętność przygotowania i sprawnej realizacji
kilku tysięcy importowo-eksportowych kontraktów
offsetowych.

1. Posiadanie p
uzbrojenia, 
priorytet w ś
określonych w
technicznej S

2. Zdolność d
offsetowych 
dostawami n
systemów uz

3. Produkcja wy
odbiorców za

4. Wytwarzanie
broni strzel
żołnierzy itp.

*)  Stan po zakończeniu pierwszego etapu konsolidacji kapitałowej p.p.o.

Źródło: Opracowanie własne.
Grupa ARP

ąca
oju Przemysłu SA

jne (zależne)
dy Lotnicze Sp. z o.o.
idnik SA

L “Hydral” SA
owe „Radmor” SA

jąca marketing i sprzedaż
” Sp. z o.o.
 doboru spółek produkcyjnych
do grup kapitałowych

otencjału niezbędnego do wytwarzania
co uznawane jest przez MON za
wietle potrzeb modernizacyjnych armii,
 „Programie przebudowy i modernizacji
ił Zbrojnych RP w latach 2001-2006”.
o udziału w realizacji programów

związanych z zagranicznymi
a potrzeby Sił Zbrojnych określonych
brojenia.
robów, które cieszą się zainteresowaniem
granicznych.
 tzw. środków pola walki – amunicji,

eckiej, wyposażenia indywidualnego
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– grupa amunicyjno-rakietowo-pancerna, w której funkcję spółki dominującej

(integratora) pełni Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Bumar” Sp. z o.o. (zwana Grupą

„Bumar”);

– grupa lotniczo-radioelektroniczna, skupiona wokół Agencji Rozwoju Przemysłu SA

(zwana Grupą ARP)8.

Dzięki wykorzystaniu skumulowanych zasobów kapitałowych, technologicznych,

produkcyjnych oraz marketingowo-handlowych, którymi dysponują skonsolidowane spółki,

mogą powstać warunki do przezwyciężenia barier ekonomiczno-finansowych i technologicznych,

które dotychczas hamowały rozwój p.p.o. Funkcjonowanie grup kapitałowych powinno

umożliwić zwłaszcza:

– wzmocnienie pozycji krajowych producentów uzbrojenia w kontaktach handlowych

(zwłaszcza z kontrahentami zagranicznymi), a także wobec instytucji finansowych;

– racjonalizację zasobu czynników produkcji utrzymywanych w ramach p.p.o.

i dostosowanie jego wielkości oraz struktury do potrzeb związanych z realizacją zamówień

MON oraz odbiorców zagranicznych;

– obniżenie kosztów wytwarzania (w tym przez uproszczenie struktur organizacyjnych

i wyeliminowanie dublujących się komórek organizacyjnych);

– unowocześnienie produkcji i wzbogacenie jej struktury asortymentowej, zgodnie

z oczekiwaniami Sił Zbrojnych oraz wymogami rynku światowego;

– poprawę opłacalności produkcji zbrojeniowej.

Powiązania w grupach kapitałowych polegają na wniesieniu akcji lub udziałów spółek

produkcyjnych do spółek dominujących, przez podwyższenie kapitału zakładowego spółek

dominujących i pokrycie go akcjami lub udziałami, jakie Skarb Państwa ma w spółkach

produkcyjnych. Wszystkie spółki wchodzące w skład grup są pełnoprawnymi podmiotami

gospodarczymi i każda z nich zachowała swoje statutowe organy władzy (zarządy, rady

nadzorcze).

Proces konsolidacji p.p.o. został podzielony na dwa etapy (zob. rysunek 2). Pierwszy

etap tworzenia grup kapitałowych objął spółki o ustabilizowanej sytuacji ekonomiczno-

-finansowej i niewymagające dalszej restrukturyzacji produktowej oraz majątkowej. W tej

fazie do podwyższonego kapitału zakładowego PHZ „Bumar” Sp. z o.o. (integratora Grupy

                                                
8 Docelowo Skarb Państwa będzie miał w PHZ „Bumar” Sp. z o.o. ponad 92% udziałów, natomiast w ARP SA

pozostanie jedynym akcjonariuszem. Zapewnia to pełną kontrolę nad działalnością integratorów grup
kapitałowych.
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          Rysunek 2 

 Proces konsolidacji kapitałowej spółek produkcyjnych p.p.o.

GRUPA
BUMAR

GRUPA
 ARP

  Zakłady Mechaniczne "Dezamet" SA
  WSK PZL-Warszawa II SA
  Zakłady Produkcji Specjalnej  Sp. z o.o. 
  Zakłady Mechaniczne Kraśnik Sp. z o.o.
  Przemysłowe Centrum Optyki  SA
  CNPEP "Radwar" SA
  Zakłady Mechaniczne Tarnów SA
  Fabryka Broni "Łucznik"-Radom  Sp. z o.o.
  PSO "Maskpol" SA

 Polskie Zakłady Lotnicze  Sp. z o.o.
 WSK PZL-Świdnik SA
 Zakłady Radiowe "Radmor" SA
 Kombinat PZL-"Hydral" SA

WSK PZL-Rzeszów SA
PZL Warszawa-Okęcie SA
 BZE  "Belma"SA
 Zakłady Tworzyw Sztucznych " Gamrat" SA
 Huta Stalowa Wola SA
 Zakłady Tworzyw Sztucznych "Nitron" SA
 Zakłady Tworzyw Sztucznych ERG-Bieruń SA
 "Stomil"-Poznań SA
 Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów  SA.
 GZE  "Unimor"SA
 Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik SA
 "Unimor-Radiocom" Sp. z o.o.
 Stocznia Remontowa "Nauta" SA
 Morska Stocznia Remontowa SA
 Szczecińska Stocznia Remontowa "Gryfia" SA

RESTRUKTURYZACJA

I etap konsolidacji
obejmujący spółki niewymagające dalszych działań restrukturyzacyjnych

Źródło: Opracowanie własne.

II etap konsolidacji
obejmujący spółki wymagające głębokich działań restrukturyzacyjnych

Pr
ze

m
ys

ło
w

y 
po

te
nc

ja
ł o

br
on

ny

 Zakłady Mechaniczne "Mesko" SA
 Tłochnia Metali "Pressta" SA
 Zakłady Mechaniczne "Bumar"-Łabędy  SA
 Zakłady Mechaniczne PZL-Wola SA
 Zakłady Chemiczne "Nitro-Chem" SA

PRYWATYZACJA

 WSK PZL-Rzeszów SA
 EADS-PZL Warszawa-Okęcie SA
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„Bumar”) wniesiono akcje (udziały), jakie Skarb Państwa miał w 9 spółkach produkcyjnych

i 1 firmie handlowej, z kolei kapitał zakładowy ARP SA (integrator Grupy ARP) został

podwyższony o akcje (udziały) 4 spółek produkcyjnych i 1 handlowej. Natomiast wejście

do grup spółek wymagających głębokiej restrukturyzacji9 będzie dopiero możliwe w drugiej

fazie konsolidacji, po sfinalizowaniu procesu przebudowy strukturalnej tych firm,

obejmującego również oddłużenie.

Pozbyciu się balastu zadłużenia służą rozwiązania przewidziane w ustawie

z 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od

przedsiębiorców, w trybie której wnioski o objęcie postępowaniem restrukturyzacyjnym

złożyło 13 spółek p.p.o. Z kolei z możliwości oddłużenia na podstawie ustawy

z 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu

dla rynku pracy, adresowanej do firm zatrudniających co najmniej 1000 osób, chcą skorzystać

2 spółki p.p.o. W grupie spółek ubiegających się o restrukturyzację finansową w trybie

wspomnianych ustaw znajduje się w sumie 9 podmiotów, które już weszły do grup

kapitałowych lub zostaną objęte konsolidacją po przeprowadzeniu głębokiej restrukturyzacji.

Warunkiem umorzenia należności było wniesienie do 31 marca 2003 r. tzw. opłaty

restrukturyzacyjnej, jak również uregulowanie zaległości z tytułu zobowiązań nieobjętych

restrukturyzacją. Ponieważ wielu przedsiębiorców – także z sektora zbrojeniowego – nie było

w stanie dotrzymać tego terminu, Sejm 27 marca 2003 r. znowelizował ustawę o emeryturach

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przesuwając o 11 miesięcy moment

uregulowania zobowiązań niepodlegających restrukturyzacji.

Część spółek p.p.o. – z uwagi na profil produkcji i bardzo niski stopień wykorzystania

mocy produkcyjnych – pozostanie poza procesem konsolidacji kapitałowej sektora. Spółki te

podlegać będą prywatyzacji, połączonej w niektórych wypadkach z działaniami

restrukturyzacyjnymi. Działania te – po pierwsze – zmierzać będą do zabezpieczenia potrzeb

mobilizacyjnych gospodarki, po drugie zaś – do podniesienia atrakcyjności oferowanego

do sprzedaży majątku p.p.o., co powinno ułatwić znalezienie inwestorów gotowych

zaangażować znaczące środki kapitałowe.

                                                
9 W szczególności chodzi o takie spółki, jak: Zakłady Mechaniczne „Mesko” SA, Zakłady Mechaniczne

„Bumar-Łabędy” SA, Tłocznia Metali „Pressta” SA, Zakłady Mechaniczne „PZL-Wola” SA oraz Zakłady
Chemiczne „Nitro-Chem” SA.
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Jest to o tyle ważne, że sektor zbrojeniowy dotychczas cieszył się raczej małym
zainteresowaniem ze strony inwestorów, w tym także inwestorów zagranicznych.
W konsekwencji dotychczas udało się sprywatyzować tylko dwie spółki p.p.o.: w październiku
2001 r. hiszpańska korporacja CASA, powiązana kapitałowo z międzynarodowym holdingiem
EADS, kupiła 51% pakietu akcji PZL Warszawa-Okęcie SA10, zaś w marcu 2002 r. w ręce
amerykańskiej firmy United Technologies Corp. przeszło 85% akcji PZL-Rzeszów SA.
Z tego tytułu Skarb Państwa uzyskał w sumie prawie 300 mln zł. Większość tych środków
w świetle obowiązującego prawa powinna zostać wykorzystana do wsparcia procesów
przebudowy strukturalnej p.p.o. oraz technicznej modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Źródła  finansowania  działalności  grup  kapitałowych

Możliwość efektywnego funkcjonowania skonsolidowanej struktury przemysłowego
potencjału obronnego warunkowana jest zapewnieniem źródeł jej finansowania, na które
składają się:

– przychody z realizacji wieloletnich zamówień odbiorców krajowych, w tym głównie
MON, Policji oraz Straży Granicznej;

– przychody związane z wykonywaniem zobowiązań offsetowych zagranicznych
dostawców uzbrojenia na potrzeby Sił Zbrojnych;

– przychody z eksportu broni.
Czynnikiem wspomagającym działania na rzecz przebudowy strukturalnej sektora

zbrojeniowego będą środki pozyskane z prywatyzacji spółek p.p.o., które – na podstawie
ustawy z 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji... – należy wykorzystać na cele
związane z procesem tych przekształceń.

W i e l o l e t n i e   z a m ó w i e n i a   M O N

W styczniu 2003 r. Ministerstwo Obrony Narodowej zakończyło prace nad drugim – po
przyjęciu Polski do NATO – sześcioletnim programem rozwoju Sił Zbrojnych, tym razem na lata
2003-200811. W świetle tego planu priorytetowe znaczenie dla procesu unowocześnienia armii
będą miały dostawy następujących systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego:

                                                
10 W konsekwencji nastąpiła zmiana nazwy spółki na EADS PZL Warszawa-Okęcie SA.
11 Podstawę prawną programu stanowi ustawa z 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz

finansowaniu Sił Zbrojnych w latach 2001-2006. Pierwsza edycja „Programu przebudowy i modernizacji
technicznej Sił Zbrojnych RP”, obejmująca lata 2001-2006, została przyjęta przez Radę Ministrów w styczniu
2001 r. Wspomniany dokument zastąpił „Program integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego
i modernizacji Sił Zbrojnych RP na lata 1998-2012” (znany też pod nazwą programu „Armia 2012”),
zatwierdzony przez Radę Ministrów w październiku 1998 r. Program ten - z powodu niewydzielenia w budżecie
państwa na ten cel odpowiednich środków finansowych - nie został wdrożony.
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– samolotów wielozadaniowych nowej generacji (F-16),

– kołowych transporterów opancerzonych (Patria),

– przeciwpancernych pocisków kierowanych,

– systemów łączności i dowodzenia,

– artyleryjsko-rakietowych zestawów przeciwlotniczych Loara,

– przenośnych zestawów przeciwlotniczych Grom,

– nowoczesnej  amunicji różnych kalibrów.

Program zbudowano przy założeniu, że w latach 2003-2008 roczne nakłady związane

z obronnością państwa będą kształtowały się na poziomie nie mniejszym niż 1,95% PKB12.

W ramach odrębnego programu wieloletniego (czyli poza budżetem MON) sfinansowany

zostanie zakup samolotu wielozadaniowego13.

Zmiany w bezpieczeństwie międzynarodowym (nasilenie się terroryzmu, groźba

proliferacji broni masowej i środków jej przenoszenia), jak również ograniczenia finansowe,

wobec których stanęło MON spowodowały konieczność skrócenia i uaktualnienia listy

priorytetowych zakupów techniki bojowej, przewidywanych w pierwszej edycji programu

przebudowy Sił Zbrojnych, obejmującego lata 2001-2006. Warunki do pozyskania

dodatkowych środków na modernizację armii mają stworzyć działania zmierzające

do obniżenia kosztów funkcjonowania Sił Zbrojnych14, w wyniku których MON w latach

2001-2003 zaoszczędziło netto 900 mln zł. Ponieważ jednak równocześnie budżet MON

w latach 2001-2002 okazał się o 2,9 mld zł mniejszy niż przewidywały to plany finansowe

(bazujące na zapisach ustawy z 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej...),

redukcja kosztów utrzymania Sił Zbrojnych nie wpłynęła na przyspieszenie tempa

                                                
12 Początkowo ustawa z 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej... określała nie tylko udział

wydatków wojskowych w PKB, ale także ich bezwzględną wysokość (przykładowo: 16,1 mld zł w 2002 r.
oraz 20,2 mld zł w 2006 r). Z uwagi na stan finansów publicznych realizacja tych zobowiązań okazała się
jednak niemożliwa. W związku z tym w ramach noweli wspomnianej ustawy zapisy dotyczące wielkości
wydatków wojskowych zostały ograniczone do określenia minimalnego udziału tych wydatków w PKB
(1,95%).

13 Zgodnie z ustawą z 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych
RP w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji, budżet państwa do 2010 r.
przeznaczać będzie na ten cel środki stanowiące nie więcej niż 0,05% PKB rocznie.

14 W ramach tych działań liczba etatów wojskowych zmniejszyła się do 150 tys., a więc o prawie 54 tys.
Ponadto armia pozbyła się 6,6 tys. sztuk uzbrojenia (w tym 828 czołgów, 460 armat o kalibrze powyżej
100 mm, 62 samolotów), a także 20% zasobu nieruchomości. Wymaga podkreślenia, że zarówno liczebność
armii, jak i ilość głównych systemów uzbrojenia będących na wyposażeniu Wojska Polskiego kształtują się
poniżej limitów określonych dla Polski w ramach Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie
(CFE).
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unowocześnienia armii, a więc również na wyższy poziom zamówień kierowanych do spółek

przemysłowego potencjału obronnego15.

W tym kontekście istotne znaczenie ma również niekorzystna struktura budżetu MON,

w którym nadal dominują wydatki sztywne (związane z utrzymaniem stanu osobowego

armii), stanowiące w 2003 r. 55,8% globalnych wydatków wojskowych. Powoduje to, że na

wydatki majątkowe (zakup wyposażenia technicznego oraz inwestycje budowlane) MON

może przeznaczyć stosunkowo niewielką część swojego budżetu (w 2003 r. 14,6%, czyli

o przeszło 4 punkty procentowe poniżej średniej wielkości tego parametru dla państw

NATO). Innym skutkiem znacznego udziału wydatków sztywnych w budżecie MON jest to,

iż w razie obniżenia poziomu wydatków wojskowych, środki zaplanowane na zakupy

wyposażenia technicznego oraz szkolenie wojsk zostają zmniejszone jako pierwsze16.

W marcu 2003 r. PHZ „Bumar” Sp. z o.o. oraz ARP SA – działające w imieniu spółek

p.p.o. wchodzących w skład obydwu grup kapitałowych – podpisały z MON umowy ramowe

dotyczące dostaw w latach 2003-2008 uzbrojenia i sprzętu wojskowego o łącznej wartości

3,1 mld zł17. System wieloletnich zamówień stworzy pewnego rodzaju gwarancję stabilności

zakupów MON w spółkach p.p.o. W ten sposób krajowi producenci techniki wojskowej

uzyskają szerszą perspektywę działania i będą mogli trafniej ocenić chłonność rynku

wewnętrznego, co pozwoli im racjonalnie zagospodarować posiadany potencjał produkcyjny,

a także ułatwi uzyskanie kredytu.

Rzecz w tym, iż przewidywany przez MON w 2003 r. i w latach następnych poziom

zamówień w przemyśle krajowym jest niższy od pułapu założonego w „Strategii

przekształceń strukturalnych...”, na podstawie którego skonstruowany został mechanizm

funkcjonowania skonsolidowanej struktury przemysłowego potencjału obronnego. Spowoduje

to problemy w sfinansowaniu kosztów realizacji kontraktów (zakup materiałów, energii itp.),

a także stawia pod znakiem zapytania możliwość wygospodarowania środków na realizację

kapitałochłonnych przedsięwzięć w ramach restrukturyzacji majątku, produkcji oraz

zatrudnienia. To z kolei może ograniczyć udział niektórych firm p.p.o. w procesie

                                                
15 S. Czmur, L. Stefaniak: Drugi sześcioletni, „Polska Zbrojna” z 26 stycznia 2003 r., s. 4.
16 Tamże.
17 Kwota ta nie obejmuje kontraktów na dostawy kołowych transporterów opancerzonych i przeciwpancernych

pocisków kierowanych, których wartość szacuje się na 650 mln zł rocznie. „Rzeczpospolita” z 26 marca
2003 r.
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unowocześnienia Sił Zbrojnych, a także w realizacji programów offsetowych oraz

eksportowych.

E k s p o r t

W ciągu najbliższych 2-3 lat kontrakty eksportowe spółek p.p.o. winny stać się

równoważnym – z przychodami z tytułu dostaw dla odbiorców krajowych – źródłem

finansowania działalności grup kapitałowych. Rysują się szanse na dostawy wozów

zabezpieczenia technicznego, czołgów PT-91, radarów, zestawów przeciwlotniczych Grom,

średnich  samolotów  transportowych  oraz  amunicji,  głównie  do  krajów  Azji

Południowo-Wschodniej. W kwietniu 2003 r. PHZ „Bumar” Sp. z o.o., działając na rzecz

Grupy „Bumar”, podpisało kontrakt o wartości 370,5 mln USD na dostawy polskiego

uzbrojenia do Malezji18. Wcześniej Grupa „Bumar” podpisała umowę na eksport sprzętu

wojskowego do Indii o wartości 220 mln USD.

U m o w y   o f f s e t o w e

Zgodnie z polskim prawem19, każda dostawa do Polski wyprodukowanego za granicą

uzbrojenia i sprzętu wojskowego o wartości powyżej 5 mln euro musi być powiązana

zawarciem tzw. umowy offsetowej. W szczególności dotyczy to wielozadaniowego samolotu

myśliwskiego, kołowego transportera opancerzonego oraz przeciwpancernego pocisku

kierowanego20. Trzeba podkreślić, że offset jest formą wymuszonych zakupów wyrobów

i usług lub inwestycji, które mają przynieść zysk inwestorowi, w żadnym razie natomiast nie

jest – jak czasem mylnie się uważa – swoistą darowizną czy sposobem opodatkowania

zagranicznego dostawcy wyposażenia dla polskiej armii. Gospodarka narodowa z tytułu

offsetu odniesie analogiczne korzyści, jakie są efektem napływu bezpośrednich inwestycji

                                                
18 Kontrakt dotyczy dostawy 48 czołgów PT-91M, 6 wozów zabezpieczenia technicznego WZT-4, 5 mostów

czołgowych PMC Leguan, 3 czołgów inżynieryjnych MID-M oraz innego sprzętu wojskowego. W ramach
wymaganego przez Malezyjczyków offsetu strona polska uzgodniła realizację ok. 40 przedsięwzięć, wartych
łącznie 111 mln USD. Ponadto Polska zobowiązała się do kupienia w Malezji oleju palmowego o takiej
samej wartości (111 mln USD). Zob. szerzej: G. Hołdanowicz: Pancerny Graal odnaleziony w Malezji,
Raport „Wojsko. Technika. Obronność”, nr 5/2003, s. 4-6 oraz wypowiedź R. Baczyńskiego, prezesa PHZ
„Bumar” Sp. z o.o., na łamach „Rzeczpospolitej” z dnia 12-13 kwietnia 2003 r.

19 Ustawa z 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami
dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

20 W grudniu 2002 r., w ramach przetargu na samolot wielozadaniowy wybrano maszynę F-16 C/D Block 52,
oferowaną przez amerykańską firmę Lockheed Martin Corporation, natomiast w przetargu na kołowy
transporter opancerzony zwyciężyła oferta fińskiej firmy Patria Vehicles Oy.
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zagranicznych. Można zatem się spodziewać zwiększenia portfela zamówień, rozwoju

eksportu, zmniejszenia kosztów wchodzenia krajowych przedsiębiorców na obce rynki,

transferu nowoczesnych technologii, a także rozszerzenia współpracy kapitałowej,

produkcyjnej i handlowej polskich firm z partnerami zagranicznymi.

Offset pozwala pobudzić koniunkturę gospodarczą oraz wspomóc procesy

modernizacyjne i restrukturyzacyjne. Za pomocą offsetu nie da się jednak gruntownie

przebudować polskiej gospodarki, w tym dostosować do wymagań rynku sektory, w których

procesy głębokich zmian strukturalnych są stosunkowo słabo zaawansowane (górnictwo

węgla kamiennego, energetyka, ciężka chemia). Offset nie może być traktowany jako

lekarstwo na wszelkie bolączki polskiej gospodarki, lecz jedynie jako szansa rozwoju

wybranych dziedzin21. Polskie prawo wymaga, aby z offsetu po połowie korzystał przemysł

obronny (jest to tzw. offset bezpośredni) oraz cywilne segmenty gospodarki narodowej (offset

pośredni).

Wyjściowa oferta offsetowa Lockheed Martin Corporation (LMC) zawierała

propozycje zobowiązań offsetowych, których łączną wartość strona amerykańska oceniła na

9,8 mld USD. Kwotę tę uzyskano jednak dzięki zastosowaniu zbyt wysokich – w stosunku do

obowiązujących w Polsce przepisów – mnożników offsetowych22. Po korekcie wysokości

tych mnożników przez Komitet ds. Umów Offsetowych, wartość oferty LMC została

określona na 6,028 mld USD. Równocześnie Komitet nie zaakceptował niektórych propozycji

zobowiązań offsetowych, jak na przykład inwestycji w polską hodowlę trzody chlewnej

i przetwórstwo wieprzowiny wraz ze wsparciem dla eksportu mięsa.

Podczas negocjacji uzgodniono ostatecznie zobowiązania offsetowe o łącznej wartości

12,55 mld USD (tabela 2). Przy średnim mnożniku offsetowym 1,62 oznacza to, że faktycznie

w polską gospodarkę zostanie zainwestowanych 7,75 mld USD. W strukturze zobowiązań

offsetowych LMC zdecydowanie przeważa zakup towarów i usług (67% globalnej wartości

                                                
21 Zob. wypowiedź A. Szarawarskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, przytoczona

na łamach „Polski Zbrojnej”, nr 5/2003.
22 Mnożniki offsetowe stanowią określone liczbą współczynniki rozliczania zobowiązań offsetowych

zagranicznego dostawcy uzbrojenia. Realną wartość zobowiązania offsetowego (czyli tego, co zostanie
faktycznie zainwestowane w polską gospodarkę) można ustalić dzieląc wartość tego zobowiązania przez
mnożniki offsetowe, których wysokość odzwierciedla preferowanie przez stronę polską formy zobowiązań
offsetowych, a także kierunki lokowania offsetu, pożądane z punktu widzenia interesów gospodarki
narodowej oraz obronności i bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z  2 lipca
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy
uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej, mnożniki muszą się mieścić
w przedziale od 0,5 do 2, sięgając w wyjątkowych wypadkach do 5. Zastosowanie mnożnika offsetowego
w wysokości 2 oznacza, że program offsetowy wyceniony na 400 mln USD wymaga poniesienia przez stronę
amerykańską inwestycji o rzeczywistej wartości 200 mln USD.
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zobowiązań), znacznie mniejszą zaś rolę odgrywają inwestycje kapitałowe (19,6%) oraz

transfer technologii (13,4%).

Tabela 2

Przykłady uzgodnionych zobowiązań offsetowych LMC

Offset bezpośredni Offset pośredni

1. Inwestycje kapitałowe w ramach modernizacji i
restrukturyzacji WSK PZL- Rzeszów SA.
Uruchomienie w tej spółce przez Pratt&Whitney
eksportowej produkcji silników F100-PW-229.

2. Wyposażenie WSK PZL „Świdnik” SA w linię do
produkcji kompozytów, pomoc w eksportowej
sprzedaży śmigłowców SW-4 i „Sokół” oraz
szybowców, a także zlecenie podwykonawstwa
części do F-16 oraz produkcja podzespołów dla
firm: Textron, Piper, Gulfstream i Cirrus.

3. Utworzenie w Instytucie Lotnictwa centrum badań
materiałowych wspomagających projektowanie
silników turbinowych przez Pratt&Whitney.

4. Uruchomienie w PZL Sp. z o.o. w Mielcu  produkcji
podzespołów małych odrzutowców, a także montaż
elementów kadłuba F-16 oraz udzielenie licencji na
produkcję części do bezpilotowych aparatów
latających.

5. Udostępnienie Wojskowym Zakładom Lotniczym nr
2 w Bydgoszczy technologii remontów i wymiany
silników w wielu typach amerykańskich samolotów
dyspozycyjnych.

6. Udostępnienie Wojskowym Zakładom Lotniczym nr
4 w Warszawie technologii wykonywania prób
silników F-100 P-229.

7. Uruchomienie w CNPEP „Radwar” SA
w Warszawie na bazie  dostarczonej technologii
produkcji turbin wiatrowych oraz baterii
słonecznych.

8. Uruchomienie w ZR „Radmor” w Gdyni produkcji
terminali i środków łączności oraz utworzenie
centrum integracji systemów „Tetra”.

9. Zakup w ZM „Bumar-Łabędy” SA towarów i usług
związanych z produkcją turbosprężarek i urządzeń
energetycznych.

1. Doposażenie zakładu Opel Polska w Gliwicach
(należącego do General Motors) w nowy sprzęt do
produkcji karoserii oraz do lakierni, co
przyspieszyłoby rozpoczęcie w Polsce produkcji
nowego modelu „Astry” T3000.

2. Udział w prywatyzacji i modernizacji Rafinerii
Gdańskiej, w tym udostępnienie licencji i budowę
instalacji zgazowania ciężkich pozostałości
przerobu ropy naftowej.

3. Realizacja z udziałem wielu polskich firm
(Computerland SA, Prokom SA, Polskie Sieci
Elektroenergetyczne SA, Tel-Energo SA, DGT Sp.
z o.o.) projektu „Tetra”, dotyczącego systemu
profesjonalnej łączności radiowej dla służb
ratowniczych i policji. Powołanie nowego
przedsiębiorstwa („Tetra” Polska SA) dla wykonania
infrastruktury systemu „Tetra”.

4. Finansowanie produkcji i zakup 6 kontenerowców
typu ro-ro w Stoczni Szczecińskiej Nowej.

5. Powołanie nowych firm (C2 Polska SA, RUM IT
SA) dla wdrożenia i obsługi systemów
powiadamiania ratunkowego i zarządzania
kryzysowego. Transfer technologii
informatycznych związanych z funkcjonowaniem
systemów oraz rejestracją usług medycznych RUM.

6. Zakup w firmie „Andoria-Mot” Sp. z o.o.
podzespołów dla  przemysłu  motoryzacyjnego.

7. Uruchomienie na Uniwersytecie Łódzkim centrum
komercjalizacji technologii.

8. Utworzenie przy zaangażowaniu Krajowej Izby
Gospodarczej i „Bartimpex” Sp. z o.o. systemu
wspomagania eksportu oraz zakup towarów i usług
od polskich firm sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.

Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej <www.mgpips.gov.pl > oraz
„Rzeczpospolita” z 19-21 kwietnia 2003 r.

Mimo iż ponad 2/3 wartości zobowiązań offsetowych będą stanowić zakupy
krajowych wyrobów i usług, prowadzące do wzrostu przychodów polskich producentów,
to jednak strumień uzyskanych w ten sposób środków finansowych prawdopodobnie okaże
się zbyt rozproszony, żeby mogła się poprawić sytuacja na rynku pracy. Z kolej zobowiązania
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polegające na przekazaniu Polsce technologii lub licencji stanowią zbyt małą część oferty
offsetowej, aby nastąpił spodziewany wzrost poziomu zaawansowania technologicznego
polskiej gospodarki. Relatywnie niewiele jest propozycji dotyczących zamówień na prace
badawczo-rozwojowe, a także zobowiązań dotyczących tworzenia funduszy venture capital,
których celem byłaby komercjalizacja osiągnięć polskiej myśli naukowej i technologicznej23.

W związku z powyższym strona polska starała się forsować własne propozycje
offsetowe – zwłaszcza w ramach offsetu pośredniego – związane z biotechnologiami,
społeczeństwem informacyjnym i informatycznym. Wybór dziedzin, które będą ważne dla
polskiej gospodarki w perspektywie 10-20 lat okazał się jednak utrudniony przez brak
długofalowej polityki rozwoju nowych gałęzi przemysłu24.

W trakcie negocjacji offsetowych poszukiwano rozwiązań kompromisowych między
interesami offsetodawcy (LMC) a długofalowymi potrzebami polskiej gospodarki. Zrozumiałe
jest, że Amerykanom zależało przede wszystkim na takich projektach, które minimalizują groźbę
niewykonania zobowiązań offsetowych (i związanych z tym wysokich kar finansowych), a także
pozwolą na szybki zwrot środków zainwestowanych w przedsięwzięcia. Z kolei dążeniem strony
polskiej było wykorzystanie współpracy w ramach offsetu do stworzenia nowoczesnych struktur
produkcyjnych i potencjału badawczo-rozwojowego. Chodziło o taką konstrukcję programu
offsetowego, aby jego realizacja – przyczyniając się do rozwoju wielowątkowej współpracy firm
krajowych z partnerami amerykańskimi – równocześnie prowadziła do wzrostu międzynarodowej
konkurencyjności polskiej gospodarki i umocnienia jej pozycji w gospodarce światowej.

Ś r o d k i   p o c h o d z ą c e   z   p r y w a t y z a c j i   s p ó ł e k    p . p . o .

W budżecie państwa na 2003 r. (w rezerwie celowej) na wspieranie restrukturyzacji
przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP zapisano
w sumie 190,8 mln zł. Z tej kwoty 65% przeznaczono dla Ministerstwa Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej na dofinansowanie działań związanych z przebudową strukturalną
sektora zbrojeniowego, zaś 35% – dla MON, które powinno wykorzystać te pieniądze
na dodatkowe zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego w przemyśle krajowym25.

Środki pozostające w dyspozycji MGPiPS będą przeznaczone na dofinansowanie

działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez spółki wymagające głębokiej przebudowy

strukturalnej, które  nie zostały  włączone  do  grup  kapitałowych  w  ramach  pierwszej  fazy

                                                
23 Z. Lentowicz, A. Łakoma: Amerykańska oferta do poprawki, „Rzeczpospolita” z 6 marca 2003 r.
24 Zob. wypowiedź Michała Kleibera, szefa Komitetu ds. Umów Offsetowych, na łamach „Gazety Wyborczej”

z 24 marca 2003 r.
25 Proporcje podziału środków z prywatyzacji spółek p.p.o. między dwa wspomniane wyżej cele wynikają

z zapisów ustawy z 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji...
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konsolidacji kapitałowej sektora zbrojeniowego. Chodzi szczególnie o sfinansowanie działań

dotyczących koncentracji lub konwersji, wdrażania do produkcji nowoczesnego uzbrojenia

lub sprzętu wojskowego, a także pozyskiwania majątku niezbędnego do zapewnienia

produkcji uzbrojenia lub sprzętu wojskowego.

Przebudowa strukturalna stworzy szansę na rewitalizację sektora zbrojeniowego.

Bezpośrednim efektem działań restrukturyzacyjnych powinno być ożywienie działalności

gospodarczej w tym obszarze, wyrażające się zwłaszcza wzrostem wolumenu i dynamiki

produkcji oraz zaktywizowaniem działalności inwestycyjnej. W dłuższym przedziale czasu

mogą się zwiększyć możliwości produkcyjne i technologiczne sektora, co będzie prowadzić

do umocnienia pozycji przemysłowego potencjału obronnego na rynku krajowym i rynkach

zagranicznych. Istotne znaczenie z punktu widzenia koniunktury gospodarczej będzie miał

udział polskiego przemysłu w realizacji kontraktów offsetowych.

dr Paweł Wieczorek



Krzysztof  Zalega

PRZEKSZTAŁCENIA BANKÓW Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

W  LATACH 1989-2002

Reforma systemu bankowego była jednym z najważniejszych elementów reformy

polskiej gospodarki. Do 1989 r. system bankowy w Polsce był częścią gospodarki centralnie

planowanej. Główną rolę w systemie bankowym odgrywał Narodowy  Bank Polski, łączący

funkcję banku komercyjnego i niektóre funkcje banku centralnego. Był to monobank,

z którego oddziałami związane były przedsiębiorstwa państwowe. Funkcjonowało także kilka

innych, wyspecjalizowanych i niekonkurencyjnych względem siebie banków: Bank

Handlowy, Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank Gospodarki Żywnościowej, Powszechna Kasa

Oszczędności oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. W 1989 r. na sektor bankowy składały

się: 3 banki państwowe, 2 spółki akcyjne ze 100% udziałem państwa, 1 bank państwowo-

spółdzielczy oraz sieć 1663 małych, lokalnych  banków  spółdzielczych, obligatoryjnie

zrzeszonych w  BGŻ, obsługujących głównie mieszkańców wsi oraz małych miast. Po 1989 r.

polski system bankowy radykalnie się zmienił. W ciągu 14 lat nastąpiło przekształcenie

polskiego systemu monobankowego w rozbudowany wolnorynkowy system bankowy,

w skład którego wchodzą banki w formie spółek akcyjnych, banki spółdzielcze oraz 1 bank

państwowy w rozumieniu art. 14 ustawy − Prawo bankowe1. Na koniec 2002 r. w Polsce

działały 64 banki komercyjne (w 2001 r. – 75) i 608 banków spółdzielczych (34 banki

połączyły się w 2002 r.). Trzema bankami (Bankiem „Społem” SA, Bankiem Wschodnim SA

oraz Wschodnim Bankiem Cukrownictwa SA) kierowały zarządy komisaryczne. Na

warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych SA w 2002 r. notowane były akcje 15

banków2. Banki komercyjne w Polsce mają zazwyczaj uniwersalny charakter i często

kontrolują kapitałowo inne instytucje finansowe, np. ubezpieczeniowe. Obecnie można

stwierdzić, że krajowe banki są nowoczesne, a świadczone przez nie usługi nie odbiegają

standardem od usług w rozwiniętych gospodarkach rynkowych.

                                                
1 T.j. DzU z 2002, nr 72, poz. 665, ze zm.
2 Dane źródłowe: System bankowy w Polsce w latach 90., NBP, 2001; Rynek finansowy w Polsce (1998-2001),

NBP, 2002; Sytuacja finansowa banków - synteza, GINB NBP, opracowania z lat 1999-2003; Raport
o stabilności systemu finansowego, styczeń 2000 - czerwiec 2001, NBP, 2001.
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Istotną częścią krajowego systemu bankowego są banki z udziałem Skarbu Państwa3.
Państwo sprawuje obecnie kontrolę nad sześcioma bankami: bezpośrednio nad BGK, PKO

BP SA i BGŻ SA, a pośrednio – przez państwowe osoby prawne − nad Bankiem Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych SA, Bankiem Pocztowym SA oraz Bankiem Ochrony Środowiska
S.A. Szczególna rola rynkowa przypada PKO BP SA, który jest największym w sektorze
bankiem detalicznym pod względem liczby placówek, zatrudnionych osób oraz liczby
prowadzonych rachunków indywidualnych. Obecna struktura własnościowa tych banków, ich
kształt organizacyjny, rozmiary i charakter prowadzonej działalności oraz wynikająca z niej
funkcja społeczno-ekonomiczna jest rezultatem dokonanych przekształceń – zmian
własnościowych, restrukturyzacji i konsolidacji, zarówno w całym sektorze bankowym, jak
i w odniesieniu do poszczególnych banków. Przekształcenia banków zachodziły przy czynnym
udziale państwa jako inicjatora zmian w sektorze bankowym i regulatora ich otoczenia.

Na charakter i zakres dokonywanych przekształceń w systemie bankowym kluczowy
wpływ miały czynniki prawne oraz ekonomiczne. Pierwsze z nich to zmiany w polskim

ustawodawstwie bankowym, głównie w Prawie bankowym − dotyczące prowadzenia
działalności bankowej, polityki licencyjnej, nadzoru bankowego, wymagań kapitałowych,

norm ostrożnościowych, rachunkowości banków − oraz tzw. ustawy restrukturyzacyjne.

Ustawa − Prawo bankowe z 1989 r. sprecyzowała zasady działalności, tworzenia, organizacji,
a także likwidacji i upadłości banków. Istotny wpływ na zasady funkcjonowania banków
miały również akty o charakterze ustrojowym, takie jak Kodeks handlowy, Kodeks cywilny,
Prawo spółdzielcze, Prawo działalności gospodarczej czy Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Czynniki ekonomiczne to zarówno
zjawiska makroekonomiczne (głównie PKB), jak również same tendencje i procesy
przekształceniowe – zmiany w obszarze własności, organizacji i finansów – zarówno
regulowane przepisami prawa, jak i o charakterze rynkowym. W wielu wypadkach czynniki
prawne (a więc konkretne ustawy) – pomimo tego, że w następstwie wywoływały określone
skutki ekonomiczne – miały charakter wtórny w stosunku do czynników ekonomicznych,
bowiem były zazwyczaj reakcją państwa na zachodzące, często niekorzystne, zjawiska
ekonomiczne4.

                                                
3 Dla potrzeb niniejszej publikacji przyjęto uproszczone założenie, że „bank z udziałem Skarbu Państwa”

i „bank z udziałem kapitału państwowego” oznacza bank ze 100% udziałem Skarbu Państwa (czyli jsSP),
bank z częściowym (większościowym lub mniejszościowym) udziałem Skarbu Państwa, a także „bank
państwowy” w rozumieniu art. 14 ustawy - Prawo bankowe (t.j. DzU z 2002, nr 72, poz. 665, ze zm.).

4 W niniejszym tekście przedstawiono wybrane, zdaniem autora najważniejsze i najbardziej charakterystyczne
aspekty zmian organizacyjnych, własnościowych i finansowych w państwowym segmencie sektora
bankowego w latach 1989-2002. Częste w tekście odniesienia do całego krajowego sektora bankowego
wynikają z potrzeby uwzględnienia tendencji i zmian w sektorze, które dotyczyły również banków
z udziałem Skarbu Państwa.
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Reorganizacja i restrukturyzacja

Głównym czynnikiem sprawczym całkowitej rekonstrukcji systemu bankowego były

ustawy ze stycznia 1989 r. o NBP5 oraz Prawo bankowe6, które stworzyły ogólne ramy

funkcjonowania odrodzonego systemu bankowego. Prawo bankowe z 1989 r. m.in. dopuściło

funkcjonowanie banków państwowych, banków w formie spółek akcyjnych i banków

spółdzielczych. Pozwoliło to na utworzenie w 1989 r. dwustopniowej struktury polskiej

bankowości – obok banku centralnego w jej skład weszło dziewięć niezależnych od NBP

regionalnych banków komercyjnych, wydzielonych z banku centralnego na bazie około 400

pozamiejscowych jednostek. Utworzenie tych banków było pierwszym działaniem

reorganizacyjnym i głównym czynnikiem demonopolizacji sektora bankowego. Banki te

przejęły od NBP obowiązki dotyczące działalności kredytowo-depozytowej i stanowiły

fundament rozwoju bankowości uniwersalnej. Miały one początkowo formę banków

państwowych, a w 1991 r. zostały przekształcone w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

Centrale „dziewiątki” umiejscowiono w miastach o największej aktywności gospodarczej,

uważając, że zapewni to tym bankom wysoki potencjał rozwojowy, a jednocześnie będzie

stymulowało rozwój gospodarczy regionów.

Przekształcenia w sektorze bankowym w ostatniej dekadzie następowały pod

wpływem wielu innych czynników, niż utworzenie dziewięciu państwowych uniwersalnych

banków. Najważniejsze z nich to rozwój sieci banków komercyjnych z udziałem kapitału

mieszanego, wzrost udziału zagranicznych inwestorów w rozwoju i transformacji

własnościowej sektora, niekorzystna sytuacja ekonomiczna banków, a w konsekwencji ich

likwidacje i upadłości, prywatyzacje banków oraz procesy konsolidacyjne w sektorze.

Na początku lat 90. powstało około 70 banków o mieszanym kapitale, w tym również

państwowym. W zakładaniu nowych banków dużą rolę odegrały jednostki administracji

państwowej, które w tworzeniu banków upatrywały możliwość realizacji misji społeczno-

gospodarczych. W 1989 r. minister finansów reaktywował Bank Gospodarstwa Krajowego do

realizacji zadań zleconych przez rząd. Utworzonemu w 1990 r. z inicjatywy ministra pracy

Bankowi Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA powierzono misję tworzenia miejsc pracy

przez wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Celem utworzonego w 1991 r.

Banku Ochrony Środowiska SA było finansowanie inwestycji proekologicznych.

                                                
5 DzU z 1992 r., nr 72, poz. 360, ze zm.
6 DzU z 1992 r., nr 72, poz. 359, ze zm.
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Początek dekady lat 90. charakteryzował intensywne zakładanie banków z udziałem

kapitału zagranicznego. Czynnikiem zachęcającym inwestorów zagranicznych były ulgi

podatkowe (do wysokości wniesionego kapitału) w ciągu pierwszych trzech lat działalności,

a także możliwość wnoszenia i utrzymywania kapitału w walutach obcych oraz swoboda

transferu 15% zysków. Pierwszym bankiem zagranicznym był Bank Amerykański w Polsce

SA (obecnie Bank Amerykański w Polsce AmerBank SA) z 20% udziałem podmiotów

polskich i 80% amerykańskich. Istotnym czynnikiem obecności banków zagranicznych było

dążenie do obsługi prowadzących w Polsce działalność dotychczasowych klientów firm

międzynarodowych w zakresie i na poziomie, którego nie były w stanie zapewnić banki

polskie. Proces tworzenia nowych banków przez kapitał zagraniczny zatrzymano w latach

1993-1994, w obawie przed nadmiernym wzrostem konkurencji wobec słabych ekonomicznie

banków polskich. Restrykcyjna polityka licencyjna NBP miała na celu wzmocnienie

krajowego sektora bankowego przez restrukturyzację banków zagrożonych upadłością

i sanację z pomocą kapitału zagranicznego. Na koniec 2001 r. udział kapitału zagranicznego

(w wysokości 5,2 mld zł) w kapitale zakładowym banków komercyjnych w Polsce wynosił

57,4%. Najwięcej zainwestował kapitał niemiecki (14,6% kapitału zakładowego), a następnie

holenderski (8%), irlandzki (5,9%) i francuski (5,1%). Aktywa banków kontrolowanych przez

kapitał zagraniczny stanowiły na koniec września 2001 r. 78,3% ogółu aktywów sektora.

Istotnym czynnikiem zmian i przekształceń w sektorze bankowym jest sytuacja

ekonomiczna banków. Kryzys bankowy na początku lat 90. spowodowany był pojawieniem

się „złych” kredytów jako rezultatu nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej

przedsiębiorstw na skutek zaprzestania ich dotowania przez państwo. Sytuacja kryzysowa

wymagała szczególnych uregulowań prawnych. Uchwalenie tzw. ustaw restrukturyzacyjnych

-  ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków7, ustawy o restrukturyzacji

banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej z 1994 r.8 - oraz ustawy

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z 1994 r.9 miało na celu uzdrowienie sektora

bankowego i zwiększenie jego stabilności. Ustawa o restrukturyzacji finansowej

przedsiębiorstw i banków pozwoliła na wzmocnienie finansowe banków

i zrestrukturyzowanie ich portfela kredytowego. Wprowadziła nową ścieżkę prywatyzacji

przedsiębiorstw (nabywanie akcji w zamian za wierzytelności) i miała dodatni wpływ na

przekształcenia struktury własnościowej tego sektora. Ustawa o restrukturyzacji banków

                                                
7 DzU z 1993, nr 18, poz. 82, ze zm.
8 DzU z 1994, nr 80, poz. 369, ze zm.
9 DzU z 1995, nr 4, poz. 18, ze zm.
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spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej, która miała stanowić remedium na

rozdrobnienie i złą sytuację sektora bankowości spółdzielczej, umożliwiła utworzenie

trójstopniowej struktury sektora banków spółdzielczych. Ustawa, co prawda, przyczyniła się

do zwiększenia efektywności sektora banków spółdzielczych, spowodowała jednak kilka

niekorzystnych zmian, takich jak stworzenie zbyt wielu słabych banków regionalnych.

W styczniu 2001 r. weszła w życie ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich

zrzeszaniu się i bankach zrzeszających10, która wprowadziła strukturę dwuszczeblową

i obowiązek zrzeszenia się. Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wprowadziła

instytucjonalne gwarantowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach

bankowych, co wpłynęło na zwiększenie stabilności krajowego systemu bankowego.

Drugą połowę lat 90. charakteryzowało dalsze zmniejszenie liczby banków,

spowodowane ich trudną sytuacją finansową. Wynikała ona ze słabości kapitałowej,

nieznajomości metod oceny ryzyka i niedostatku wykwalifikowanej kadry lub niewłaściwie

obranej strategii. Skutkiem tego wiele banków komercyjnych upadło, zostało zlikwidowanych

lub utraciło samodzielność w wyniku przejęcia przez inne podmioty. Również w wyniku

konsolidacji, inicjowanych przez polskie banki w celu wzmocnienia ich pozycji rynkowej,

spadła liczba banków komercyjnych.

Czynnikiem, który bezpośrednio oddziałuje na funkcjonowanie banków i kształt

zmian w sektorze jest sytuacja makroekonomiczna. Niekorzystne zjawiska w gospodarce od

2000 r. skutkują koniecznością poszukiwania sposobów m.in. redukcji kosztów przez

restrukturyzację organizacyjną, w tym w zakresie zatrudnienia. Rok 2001 był kolejnym

rokiem spowolnienia wzrostu gospodarczego. W 1997 r. PKB wzrósł o 6,8%, w 1998 r.

o 4,8%, w 1999 r. o 4,1%, w 2000 r. o 4%, a w 2001 r. o 1%11. W 2002 r. PKB wzrósł

w I kwartale o 0,4%, w II kwartale o 0,8%, a w III kwartale o 1,6%. Spowolnieniu wzrostu

gospodarczego towarzyszyło zmniejszenie tempa wzrostu dochodów realnych ludności, a co

za tym idzie zmniejszenie skłonności do oszczędzania − najbardziej odczuwalne dla banków

detalicznych. Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki banków jest znaczny spadek

inflacji oraz stóp procentowych, co przyczyniło się to do zmniejszenia dochodów

odsetkowych banków, a w konsekwencji ich przychodów. W ocenie bankowców ubiegły rok

                                                
10 DzU z 2000 r., nr 119, poz.1252.
11 Dane źródłowe: Główny Urząd Statystyczny <www.stat.gov.pl>.
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był najgorszym od początku transformacji rokiem dla sektora bankowego. Większość banków

zakończyła 2002 r. stratami, poza Pekao SA, PKO BP SA i BPH (PBK), ale i one zanotowały

zyski znacznie niższe niż w latach poprzednich. Największe straty wykazał BRE Bank –

379 mln zł na koniec 2002 r.12 Rekordowym pod tym względem państwowym bankiem jest

BGŻ, który poniósł w ubiegłym roku stratę netto w wysokości 264 mln zł13. Ubiegły rok był

trzecim z kolei, w którym spadła liczba osób zatrudnionych w bankach - pracę straciło około

5 tys. pracowników. Zarząd ING Banku Śląskiego podjął decyzję o redukcji zatrudnienia w

2003 r. o prawie 10%. Oznacza to, że z ponad 7,5 tys. załogi odejdzie około 750

pracowników14. Pekao SA i ING Bank Śląski SA już zapowiedziały, że zmniejszą załogę o

1,5 tys. osób. W takich warunkach makroekonomicznych koniecznością jest wprowadzanie

radykalnych zmian restrukturyzacyjnych również w działalności banków z udziałem Skarbu

Państwa. Wkrótce będziemy mieli do czynienia z restrukturyzacją zatrudnienia w PKO BP

SA i BGŻ SA15. Po raz pierwszy też zmniejszyła się liczba placówek banków w sektorze

ogółem.

Przekształcenia własnościowe

Głównym czynnikiem wzrostu udziału własności prywatnej w sektorze bankowym

była prywatyzacja, zarówno rozumiana jako sprzedaż banków państwowych, jak i tworzenie

banków prywatnych. Celem prywatyzacji realizowanej przez sprzedaż było zwiększenie

efektywności działania banków dzięki powierzeniu nowym właścicielom, zarządom i radom

nadzorczym pełnej odpowiedzialności nie tylko za realizację misji i przyjętej strategii, ale

również za bieżące kierowanie i restrukturyzację. Oczekiwano także, że prywatyzacja

przyczyni się do unowocześnienia metod zarządzania i technologii, a także zapewni dostęp do

nowych źródeł kapitału, czym zwiększy zdolność konkurencyjną banków.

Początki prywatyzacji banków sięgają 1991 r., kiedy to opracowano założenia

programu prywatyzacji dziewięciu wydzielonych ze struktury NBP banków. Strategia ta –

przyjęta decyzją Rady Ministrów – przewidywała dwa etapy tego procesu: komercjalizację

(której głównym elementem było przekształcenie banków w spółki prawa handlowego –

jednoosobowe spółki Skarbu Państwa) oraz prywatyzację kapitałową, czyli udostępnienie

                                                
12 <www.brebank.com.pl>
13 <www.bgz.pl>
14 „Puls Biznesu”, z 16 kwietnia 2003 r.
15 Masowe zwolnienia w dużych firmach, „Parkiet” z 24 kwietnia 2003 r.
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akcji banków osobom trzecim. Poddanie przekształcanych banków rygorom Kodeksu

handlowego, w tym m.in. nadanie bankom statutów oraz powołanie rad nadzorczych, miało

przygotować banki do działania zgodnie z regułami rynku, umożliwić ich restrukturyzację

i w efekcie wpłynąć na podwyższenie efektywności działania, czyli zapewnić konieczne

z punktu ekonomii warunki do ich prywatyzacji. Następnym etapem realizacji rządowej

strategii było pozyskanie dla banków zagranicznego partnera strategicznego, który objąłby

pakiet nie większy niż 30% akcji banku. Skarb Państwa miał zachować około 30% akcji

z prawem głosu w kwestiach strategicznych, przy czym zakładano pozbycie się tego udziału

w przyszłości. Pozostałe akcje przewidywano zaoferować w publicznej ofercie inwestorom

indywidualnym oraz pracownikom na preferencyjnych warunkach. Na tych zasadach

sprywatyzowano w latach 1993-1994 pierwsze dwa banki: Bank Śląski SA i Wielkopolski

Bank Kredytowy SA. Jednakże zakładana w strategii dalsza obecność Skarbu Państwa

w prywatyzowanych bankach odstraszała inwestorów strategicznych. Z tego powodu

zdecydowano się na zmianę strategii i rezygnację z 30% udziału Skarbu Państwa

w akcjonariacie prywatyzowanych banków. Oznaczało to możliwość objęcia przez inwestora

strategicznego kontroli nad bankiem już na etapie prywatyzacji. Przykładem tego jest

sprzedaż w 1999 r. pakietów 80% oraz 52,09% akcji odpowiednio Banku Zachodniego

we Wrocławiu SA oraz Pekao SA.

Na koniec 2002 r., w wyniku przekształceń własnościowych, ponad 80% kapitałów

własnych banków znalazło się w rękach kapitału prywatnego. Skarb Państwa sprawuje

obecnie bezpośrednią kontrolę nad trzema bankami: BGK, PKO BP SA i BGŻ SA. Intencją

Skarbu Państwa w stosunku do PKO BP SA i BGŻ SA jest zachowanie tej kontroli przez

utrzymanie większościowego pakietu akcji bądź wprowadzenie odpowiednich zapisów

statutowych zapewniających tę kontrolę. Celem strategicznym państwa wobec tego segmentu

bankowego jest zwiększenie jego roli w procesie aktywizacji gospodarki, w tym głównie przy

wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także realizacji zadań polityki

gospodarczej w dziedzinie polityki regionalnej, ochrony środowiska czy transferu funduszy

z Unii Europejskiej16. Dążeniem polityki właścicielskiej jest poprawa zarządzania i głęboka

restrukturyzacja tych banków. Ma to służyć zwiększeniu ich wartości rynkowej i pozycji

konkurencyjnej w ich ewentualnej prywatyzacji. Konieczne jest zatem realizowanie

inwestycji o charakterze innowacyjno-technicznym, aby poprawić często przestarzałą

infrastrukturę informatyczną i technologiczną tych banków.

                                                
16 Zarys strategii wobec banków z bezpośrednim i pośrednim udziałem Skarbu Państwa, MSP, 2001.
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Jedynym obecnie bankiem państwowym, w myśl art. 14 ustawy – Prawo bankowe,

jest Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach procesu negocjacji o członkostwo Polski

w Unii Europejskiej uzyskano wstępną zgodę na wyłączenie stosowania prawa

wspólnotowego w stosunku do BGK. Bank ten nie jest przewidziany do prywatyzacji; ma

odgrywać rolę instrumentu polityki państwa wykonującego zadania zlecone przez rząd. W ten

sposób stanie się „bankiem Skarbu Państwa” zapewniającym obsługę programów rządowych.

BGK ma być instytucją wyspecjalizowaną w prowadzeniu działalności w zakresie publicznej

bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, a szczególnie obsługi sektora publicznego, obsługi

długu publicznego (krajowego i zagranicznego), finansowania dużych projektów

inwestycyjnych, wspomagania restrukturyzacji gospodarki i obsługi pomocy zagranicznej

(m.in. funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych), wspierania budownictwa

mieszkaniowego, działalności poręczeniowo-gwarancyjnej oraz wspierania eksportu przez

udzielanie kredytów eksportowych czy udzielania poręczeń ich spłaty. Zwiększenie

efektywności funkcjonowania BGK będzie jednak wymagać znacznego jego

dokapitalizowania, a także określenia ram organizacyjno-prawnych wskazujących obszary

jego działalności.

PKO BP SA jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, co oznacza że 100% jego

akcji należy do Skarbu Państwa. Jest to największy bank detaliczny w Polsce – ma najwięcej

klientów indywidualnych, największą liczbę oddziałów i jest największym pracodawcą

w polskim systemie bankowym. Bank ten ma 28% udział w rynku depozytów i kredytów dla

klientów indywidualnych i prowadzi 40% ogółu rachunków oszczędnościowo-

-rozliczeniowych. Z tych względów PKO BP SA pełni funkcję narodowego depozytariusza

oszczędności osób fizycznych i jest instytucją zaufania publicznego o szczególnym znaczeniu

dla polskiej gospodarki. Bank poniósł w 1998 r. stratę finansową w wysokości 1,3 mld zł.

Program naprawczy na lata 1999-2003 zakłada pokrycie poniesionej straty finansowej przy

wydatnej pomocy zewnętrznej ze strony Skarbu Państwa, Narodowego Banku Polskiego

i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pomoc tę realizowano przez udzielanie poręczeń

ustawowych na spłatę kredytów mieszkaniowych starego portfela, dokapitalizowanie

pakietem akcji spółek z udziałem Skarbu Państwa, zwolnienie z rezerwy obowiązkowej na

kwotę 0,8 mld zł, wykupienie części portfela obligacji NBP na kwotę 3,2 mld zł oraz

udzielenie temu bankowi preferencyjnej pożyczki w wysokości 0,6 mld zł.

Zgodnie z przyjętą strategią, rząd zakłada upublicznienie akcji PKO BP SA przy

utrzymaniu nad nim kontroli przez zachowanie puli akcji dających większościowe prawo

głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu



9

ma zapewnić dostęp do informacji o banku, co stworzy gwarancję jego przejrzystości,

koniecznej do pozyskania inwestorów. Od inwestorów Skarb Państwa oczekuje uczestnictwa

we wspólnych przedsięwzięciach kapitałowych PKO BP SA (np. powołanie spółek córek)

w celu budowy lub rozbudowy określonych segmentów działalności bądź tworzenia grupy

kapitałowej. Oczekiwanym kierunkiem takiej współpracy jest zwłaszcza zapoczątkowanie

i rozwój usług finansowych w obszarze bankassurance, najlepiej z uznaną firmą

ubezpieczeniową. Głównym atutem jest tu ogólnopolska sieć i pozycja rynkowa PKO BP SA.

Od inwestorów oczekuje się wniesienia kapitału i know-how na rozwój takiej działalności. Po

upublicznieniu banku, Skarb Państwa chce nadal zachować nad nim kontrolę przez

odpowiednie zapisy statutu, zapewniające udział Skarbu Państwa w strategicznych decyzjach

podejmowanych przez organy banku.

Taki scenariusz prywatyzacyjny jest istotnym novum w dotychczasowej prywatyzacji

państwowych banków. Oczekiwanym efektem ma być znaczny wzrost konkurencyjności

PKO BP SA w segmencie bankowości detalicznej, pozwalający skutecznie konkurować

z dużymi bankami z krajów Unii Europejskiej. Zgodnie ze strategią, zakładanym celem

działania banku powinno być przede wszystkim utrzymanie i wzmocnienie pozycji lidera na

rynku usług detalicznych, ale także uczestniczenie, na warunkach rynkowych, w realizacji

programów gospodarczych rządu (np. obsługi samorządów lokalnych i terytorialnych czy

finansowania małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem rządowych

i samorządowych gwarancji i poręczeń). Z powyższych względów PKO BP SA ma pozostać

bankiem uniwersalnym wyspecjalizowanym w obsłudze ludności, odgrywającym wiodącą

rolę w zabezpieczeniu interesów obywateli i państwa.

Trzecim bankiem, nad którym Skarb Państwa ma obecnie bezpośrednią kontrolę

(69,45% akcji), jest Bank Gospodarki Żywnościowej SA. Bank ten miał zrzeszać banki

spółdzielcze. Komisja Nadzoru Bankowego nie zatwierdziła jednak projektu umowy

zrzeszenia, co powoduje, że jego znaczenie w sektorze banków spółdzielczych ulega

marginalizacji. BGŻ SA ma pozostać bankiem dla wsi i rolnictwa, uczestnicząc we

wspieraniu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Zakłada się przy tym, że stanie się

uniwersalnym bankiem komercyjnym, obsługującym zdefiniowany segment rynku,

skoncentrowanym na maksymalizacji wartości (zwrotu z kapitału) dla akcjonariuszy. Według

rządowej strategii, ścieżką prywatyzacyjną BGŻ SA jest wprowadzenie jego akcji do obrotu

publicznego. Skarb Państwa zamierza obniżyć swój udział w kapitale zakładowym BGŻ SA

nawet do 30% przez wprowadzenie odpowiednich zapisów statutowych, jednakże

zapewniających kontrolę nad podejmowaniem kluczowych dla banku decyzji. Warunkiem
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wstępnym przygotowania BGŻ SA do prywatyzacji jest - obok zwiększenia przejrzystości

struktury kapitałowej - jego dokapitalizowanie, które szacuje się na łączną kwotę około

600 mln zł.

Planowana  oferta publiczna   i   tym   samym   rozproszenie   struktury własności

PKO BP SA  oraz  BGŻ SA oznacza, że Skarb Państwa nie chce dopuścić do objęcia przez

inwestora strategicznego większościowego pakietu akcji, dającego kontrolę nad tymi

bankami. Wielkość pakietu akcji jaki ma akcjonariusz jest istotnym czynnikiem

determinującym jego zachowania. Posiadanie dużego pakietu akcji, tzw. pakietu kontrolnego,

może wiązać się z naruszeniem praw drobnych akcjonariuszy i transferem zysków.

Klasycznym przykładem transferu aktywów i zysków dla korzyści kontrolującego

akcjonariusza jest tzw. tunelowanie (tunelling). Tunelowanie może przybierać formę zwykłej

grabieży – szczególnie w gospodarkach wschodzących, jak również są to „transakcje z

samym sobą”, transakcje pomiędzy spółkami powiązanymi kapitałowo i ceny transferowe,

udzielanie ryzykownych gwarancji i poręczeń przez spółkę podmiotom powiązanym czy

nadmierne wynagrodzenia dla zarządu (często dla kontrolującego akcjonariusza)17.

Rozproszenie własności eliminuje te charakterystyczne dla skoncentrowanej własności

problemy. Dla Skarbu Państwa, pragnącego zachować kontrolę nad PKO BP SA i BGŻ SA w

strategicznych kwestiach, rozproszenie ich struktury własności ułatwia nadzór i daje realny

wpływ na strategię i funkcjonowanie tych banków.

Państwo, poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ma

44,36% akcji Banku Ochrony Środowiska SA, który jest bankiem komercyjnym,

specjalizującym się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. W myśl

rządowej strategii pozostawienie w BOŚ SA udziałów NFOŚiGW jest niecelowe, ponieważ

wiązałoby się z koniecznością partycypowania państwa w ewentualnym podnoszeniu

kapitałów własnych banku. Przy ograniczonych możliwościach budżetu państwa i trudnych

do przewidzenia wymiernych efektach takich działań jest to niezasadne. Dotychczas nie

podjęto wiążących decyzji dotyczących Banku Ochrony Środowiska. Jeden z możliwych

scenariuszy  zakłada  przeniesienie  akcji  banku   będących  w  posiadaniu NFOŚiGW  do

BGŻ  SA.

                                                
17 Zob. szerzej: K. Zalega: Tunelowanie, czyli transfer aktywów i zysków z korporacji, „Organizacja

i Kierowanie”, nr 3/2002.
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Poprzez państwową Agencję Rozwoju Przemysłu SA państwo ma 28,94% akcji
(35,64% głosów na walnym zjeździe akcjonariuszy) Banku Inicjatyw Społeczno-
-Ekonomicznych SA. Pozostałymi akcjonariuszami BISE są Caisse Centrale de Credit

Cooperatif (31,62% akcji, co stanowi 29,35% głosów) oraz drobni akcjonariusze –
przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetyki. Misją BISE jest wspomaganie wszelkich
inicjatyw sprzyjających rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju

społeczeństwa obywatelskiego przez współpracę z samorządami terytorialnymi i organizacjami
pozarządowymi (fundacjami i stowarzyszeniami). Do grona klientów BISE SA należą małe
i średnie przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa sektora energetycznego,

klienci indywidualni, firmy francuskie i polsko-francuskie oraz fundacje i stowarzyszenia.
Agencja Rozwoju Przemysłu SA zamierza zbyć akcje banku na rzecz wybranego inwestora.

Państwo pośrednio sprawuje kontrolę nad Bankiem Pocztowym S.A. Głównymi
akcjonariuszami tego banku są Poczta Polska (66,63% akcji, co daje 74,2% głosów) oraz
Prokom Investments SA (33,33% akcji - 25,8% głosów). Zakłada się, że Poczta Polska

zgodnie z wypracowaną strategią rozwinie z Bankiem Pocztowym (na wzór rozwiązań
europejskich) bankowość pocztową. Ma ona polegać głównie na sprzedaży prostych, łatwo
dostępnych usług bankowych w sieci pocztowej. Bank Pocztowy SA wspólnie z Pocztą

Polską ma skoncentrować się na rynku detalicznym, zwłaszcza w małych miejscowościach
i obszarach wiejskich, które stanowią niszę na rynku usług finansowych. Zakłada się
wprowadzenie nowych usług z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej Poczty

Polskiej, w tym elektronicznych terminali płatniczych oraz usług dodanych związanych
z bankowością i ubezpieczeniami. Bank Pocztowy mógłby współpracować z innymi bankami
z udziałem Skarbu Państwa w zakresie budowy i wykorzystania zintegrowanego systemu

informatycznego, obiegu gotówki, urozmaicenia i rozszerzenia oferowanych usług. Realizacja
powyższych założeń umożliwi integrację Banku Pocztowego SA z Pocztą Polską SA oraz
strategiczne partnerstwo tego banku z PKO BP SA18.

Konsolidacja i powstawanie grup bankowych

Druga połowa lat 90. upłynęła pod znakiem konsolidacji krajowego sektora bankowego.
W wyniku konsolidacji, inicjowanych przez polskie banki w celu wzmocnienia ich pozycji
rynkowej, spadła liczba banków komercyjnych. Przykładem tego jest utworzenie Grupy

Pekao SA oraz drastyczne zmniejszenie liczby banków spółdzielczych. Podobnym
przykładem jest Kredyt Bank SA, który włączył do swej struktury kilka mniejszych banków.

                                                
18 Zarys strategii..., op. cit.
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Podstawową przesłanką konsolidacji banków i powstawania grup bankowych jest

narastająca konkurencja wewnętrzna i zewnętrzna, która wymusza dążenie do obniżenia

kosztów transakcyjnych. Obniżony poziom tych kosztów daje możliwość sprostania

konkurentom − jest więc istotnym elementem przewagi konkurencyjnej zarówno na rynku

krajowym, jak i na rynkach międzynarodowych. Obniżkę kosztów transakcyjnych można

uzyskać przez pogłębienie koncentracji kapitałowej i organizacyjnej. Ponadto, w wyniku

konsolidacji całościowy efekt łączenia jest większy od sumy efektów działania osobnego

(efekt synergii), co wpływa nie tylko na zmniejszenie kosztów, ale również oddziałuje na

zwiększenie zysków. W wyniku globalnych tendencji konsolidacyjnych powstają nowe

ponadnarodowe grupy finansowe, mające swoje spółki córki poza granicami kraju

macierzystego, w tym w Polsce. Rozszerzenie i pogłębienie integracji europejskiej tworzy

silne zachęty do świadczenia usług finansowych bez obecności handlowej (tzw. działalność

transgraniczna). Zbyt duża liczba małych i niewyspecjalizowanych banków krajowych

powoduje, że krajowy sektor bankowy może nie sprostać konkurencyjnej presji przy

otwartości gospodarki, co z kolei może negatywnie wpłynąć na stabilność całego systemu

finansowego. Perspektywa członkostwa w Unii Europejskiej i wolnej konkurencji w ramach

jednolitego rynku wywołuje konieczność wzmocnienia kapitałowego krajowych podmiotów.

Koniecznością jest zatem tworzenie krajowych bankowych grup kapitałowych

i konglomeratów finansowych.

W wypadku banków o kapitale zakładowym należącym w całości do Skarbu Państwa

ustawa z 14 czerwca  1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki

akcyjnej19 była próbą przezwyciężenia obaw przed koncentracją kapitałową i organizacyjną.

Włączenie tych rozwiązań do obowiązującego Prawa bankowego spowodowało, że regulacje

te stały się dostępne dla wszystkich bankowych spółek akcyjnych. Ponadto, obowiązujący

od 1 stycznia 2001 r. Kodeks  spółek handlowych z 15 września 2000 r. zawiera definicję

spółki powiązanej. Polski system prawny nie miał i nie ma jednolitej kompleksowej ustawy

regulującej działalność holdingów. Jednakże mając na uwadze powyższe akty prawne można

stwierdzić, że obecnie nie ma w systemie prawnym barier przed koncentracją kapitałową

i organizacyjną w sektorze bankowym.

                                                
19 DzU nr 90, poz. 406.
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Wyniki niektórych kontroli NIK

Zachodzące zmiany w państwowym20 segmencie sektora bankowego w kontekście

wyżej przedstawionych procesów były w centrum zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli.

W 1996 r. NIK przeprowadziła w Ministerstwie Finansów kontrolę stanu wdrażania

ustawy z 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki

Żywnościowej, z uwzględnieniem funduszy przeznaczonych na dokapitalizowanie BGŻ.

Kontrola wykazała prawidłową realizację wynikających z ustawy zadań, które należą do

kompetencji ministra finansów. W 1999 r. NIK skontrolowała Centrum Operacji

Kapitałowych − V Oddział Banku Handlowego w Warszawie SA w zakresie prywatyzacji

Banku Handlowego w Warszawie SA. W ocenie Izby nieprawidłowo dokonano sposobu

rozliczenia wpływów ze sprzedaży części akcji banku. W latach 1999-2000 NIK

przeprowadziła kontrolę procesu prywatyzacji Banku Polska Kasa Opieki SA Grupa

Pekao SA w latach 1996-1999. Główne zastrzeżenia NIK dotyczyły sposobu wyboru

inwestora w celu dokapitalizowania banku w ramach publicznej oferty zamkniętej. W 1999 r.

NIK zbadała, w ramach kontroli funkcjonowania i restrukturyzacji BGŻ SA, działalność

Mazowieckiego Banku Regionalnego SA w Warszawie w latach 1996-1998. Kontrola

wykazała 15-miesięczne opóźnienie w utworzeniu banku oraz pogorszenie jego sytuacji

finansowej. Pozytywnie oceniono działania banku (głównie funkcje rozliczeniowe) na rzecz

zrzeszonych w nim banków spółdzielczych. W 2000 r. NIK przeprowadziła kontrolę

działalności kredytowej jednostek organizacyjnych banków komercyjnych z przewagą

kapitału państwowego. Kontrolą objęto w sumie 20 oddziałów operacyjnych PKO BP SA,

BGŻ SA, Wschodniego Banku Cukrownictwa SA w Lublinie oraz BOŚ SA. Stwierdzono

nieprawidłowości zarówno przy udzielaniu kredytów, jak i przy wykupie wierzytelności,

czego skutkiem był wysoki stan zadłużenia podmiotów niefinansowych wobec

kontrolowanych oddziałów. Stwierdzono również istotne nieprawidłowości przy ocenie

zdolności kredytowej, co do przyjętych zabezpieczeń spłaty udzielonych kredytów, a także

w zakresie monitorowania działalności podmiotów niefinansowych w trakcie kredytowania.

W ocenie NIK jedną z przyczyn nieprawidłowości występujących w działalności kredytowej

skontrolowanych oddziałów było przekraczanie przez pracowników przysługujących im

                                                
20 Od 1993 r. po pierwszych częściowych prywatyzacjach banków możemy mówić raczej o quasi-państwowym

segmencie sektora bankowego.
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kompetencji. W wyniku kontroli w 2001 r. stanu przygotowań do prywatyzacji PKO BP SA,

NIK negatywnie oceniła przygotowania przeprowadzone przez MSP, m.in. z powodu

niewłaściwego procesu przekształcenia banku w jsSP.

Istnieją przesłanki wskazujące na konieczność kontroli gospodarki finansowej banków

z większościowym udziałem Skarbu Państwa, w tym głównie w zakresie dokonywanych

inwestycji kapitałowych. Inwestycje te są w centrum zainteresowania Generalnego

Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Prawo bankowe określa dopuszczalne limity koncentracji

kapitałowych, a więc maksymalne progi inwestycji dokonywanych w akcje i udziały spółek.

Prezentowane przez GINB dane, m.in. wzrost zaangażowania banków w działalności

kapitałowej wraz ze wzrostem rezerw na deprecjację nabytych papierów wartościowych,

wskazują na niepokojące tendencje w gospodarce finansowej banków. Może to oznaczać, że

banki coraz więcej angażują się w działalność kapitałową, a towarzyszy temu coraz niższa

jakość dokonywanych inwestycji. Może to dowodzić generalnie niskiej jakości zarządzania

ryzykiem rynkowym w bankach. Dostarczane przez GINB dane mogą wskazywać na

potrzebę kompleksowej kontroli gospodarki finansowej w bankach z udziałem kapitału

państwowego. O ile GINB zainteresowany jest działalnością kapitałową banków głównie od

strony wartościowej, to NIK może – na podstawie przewidzianych ustawą kryteriów kontroli

− ocenić banki z udziałem Skarbu Państwa przez pryzmat jakości dokonywanych inwestycji.

Podsumowanie i wnioski

Lata 1989-2002 w sektorze bankowym w Polsce można scharakteryzować jako czas

restrukturyzacji, prywatyzacji i konsolidacji banków. Procesy przekształceń zawsze dotyczyły

banków z udziałem kapitału państwowego jako istotnej części sektora bankowego. Okres ten

upłynął również pod znakiem rosnącej globalnej i krajowej konkurencji w sektorze

bankowym, również ze strony innych niż banki instytucji finansowych. Główną siłą sprawczą

wzrostu konkurencji na rynkach finansowych są procesy globalizacji, które zachodzą dzięki

nowoczesnej technologii. Banki stale muszą sprostać tym strategicznym wyzwaniom od

strony finansowej i organizacyjnej. Potrzebne są do tego m.in. środki na konieczne inwestycje

technologiczne oraz wysokiej jakości zarządzanie. Ponadto, ostatnie kilka lat charakteryzują

niekorzystne dla banków krajowych zjawiska makroekonomiczne, skutkujące koniecznością

restrukturyzacji organizacyjnej, w tym w zakresie zatrudnienia.
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Akcesja do struktur europejskich i wprowadzenie zasad jednolitego rynku (m.in. zasady

swobody przepływu kapitałów) spowoduje, iż krajowe banki staną przed koniecznością

sprostania wzmożonej konkurencji instytucji finansowych z państw Unii. W tym kontekście

zwraca uwagę słabość niektórych banków będących własnością Skarbu Państwa, banków

spółdzielczych oraz niektórych banków prywatnych. Polska jest krajem, który ma wysoki

niedobór kapitałów własnych. Krajowe banki, pomimo doinwestowania w rezultacie

prywatyzacji przez inwestorów zagranicznych, są nadal słabe kapitałowo w porównaniu

z bankami z państw Unii Europejskiej. W ostatnich latach inwestorzy zagraniczni

w krajowych bankach reinwestowali swoje zyski w ich rozwój - fundusze własne i kapitały

banków z udziałem zagranicznym systematycznie wzrastały. Natomiast w wypadku banków

z udziałem Skarbu Państwa ich fundusze i kapitały banków wzrastały w nieodpowiednim,

znacznie mniejszym tempie. Zwiększanie konkurencyjności banków wymaga nowoczesnych

produktów bankowych, nowoczesnej infrastruktury technologiczno-informatycznej, a także

dużych kapitałów na pokrycie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności. Jednakże

takie inwestycje, jak każde inne, wymagają funduszy, a te z kolei − decyzji o restrukturyzacji,

konsolidacji czy prywatyzacji.

W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się dalszej konsolidacji sektora

bankowego w Polsce. W rezultacie tendencji konsolidacyjnych w krajowym sektorze

bankowym wkrótce będzie działało 4 − 5 dużych banków uniwersalnych, skupionych wokół

Pekao SA, ING BSK, BPH (PBK) i Citibanku oraz kilka banków specjalistycznych. Dzięki

wzmocnieniu kapitałowemu (zwiększeniu funduszy własnych), zmniejszeniu kosztów

transakcyjnych i generalnie wykorzystaniu efektu synergii, konsolidacja banków krajowych

pozytywnie wpłynie na wzrost ich konkurencyjności.

Również w sektorze bankowości spółdzielczej w ciągu najbliższych lat kontynuowane

będą działania konsolidacyjne polegające na łączeniu się banków. Liczba banków

spółdzielczych będzie sukcesywnie malała, na co wpływa konieczność osiągnięcia progów

kapitałowych wyznaczonych przepisami ustawy z 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu

banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających21 (obecnie jest to 300 tys.

euro; od 2006 r. − 500 tys. euro; od 2011 r. − 1 mln euro). Zmniejszy się także liczba banków

zrzeszających banki spółdzielcze. Obecnie jest ich 10 oraz BGŻ SA, który co prawda uzyskał

prawo do zrzeszania banków spółdzielczych na podstawie wymienionej ustawy, ale nie

wydaje się przygotowany organizacyjnie i kapitałowo do tej roli.

                                                
21 DzU z 2000, nr 119, poz. 1252.
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Oferta publiczna PKO BP SA nie dojdzie do skutku w 2003 r. czy na przełomie 2003

i 2004 r., jak wcześniej zapowiadano. Według ostatnich deklaracji ministra skarbu państwa,

będzie to możliwe najwcześniej w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku22.

Największy polski bank detaliczny miał być prywatyzowany w drugiej połowie 2003 r.

poprzez giełdę – zamierzono sprzedać 20-30% akcji banku, jednakże już w styczniu br.

można było wątpić, czy uda się dotrzymać tego terminu z powodu zwłoki z ogłoszeniem

przetargu na wyłonienie doradcy prywatyzacyjnego. Zadaniem doradcy prywatyzacyjnego

będzie przygotowanie niezbędnych analiz, zarekomendowanie strategii prywatyzacji oraz

przeprowadzenie sprzedaży akcji banku. Ostatecznie przetarg ogłoszono 6 marca br., a termin

składania ofert upłynął 18 kwietnia. Te terminy znacznie utrudniają giełdowy debiut PKO BP

SA w tym roku - wybór doradcy potrwa kilka miesięcy, jego prace następne kilka, a ponadto

sama koniunktura na Giełdzie Papierów Wartościowych nie sprzyja publicznym ofertom.

Termin realizacji zamówienia określono „do dnia 31 grudnia 2004 r.”, co oznacza, że

prywatyzacja banku może potrwać do końca przyszłego roku.

W połowie br. PZU SA planuje podpisanie umowy o współpracy z PKO BP SA. Będzie

ona dotyczyć wspólnej oferty produktowej - oferowania produktów w obu sieciach23.

Współpraca między PKO BP SA a PZU SA może przekształcić się w związek kapitałowy.

Powstanie grupy finansowo-ubezpieczeniowej, w skład której weszłyby PZU i PKO BP (PZU

SA stałby się akcjonariuszem banku) jest jednym z rozważanych wariantów prywatyzacji

największego polskiego banku detalicznego24. Tego rodzaju instytucja bankowo-

ubezpieczeniowa mogłaby z powodzeniem konkurować na przyszłym wspólnym rynku

europejskim. Związek banku z ubezpieczycielem (bancassurance) jest racjonalny, jeśli za

powiązaniami kapitałowymi idzie także współpraca biznesowa. Taki model funkcjonuje

w wielu krajach europejskich. Przykładem jest grupa ING i Nationale-Nederlanden czy

włoskie Generali.

Publiczna oferta akcji Banku Gospodarki Żywnościowej SA będzie prawdopodobnie

miała miejsce najwcześniej w drugim kwartale 2004 r. Przed upublicznieniem banku

konieczne są działania mające na celu zwiększenie przejrzystości struktury jego akcjonariatu.

W tym celu planowane jest odkupienie przez Skarb Państwa akcji BGŻ SA od banków

spółdzielczych, które mają 30% akcji tego banku. Pierwszą publiczną emisję akcji o wartości

                                                
22 „Rzeczpospolita” z 30 kwietnia 2003 r.
23 Reuters, 30 kwietnia 2003 r.
24 PKO BP i PZU: związek gigantów, „Parkiet” z 14 kwietnia 2003 r.
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około 400 mln zł musi poprzedzić jego dokapitalizowanie, które odbyłoby się w drodze emisji

skierowanej do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Obecny stan przygotowań do prywatyzacji PKO BP SA i BGŻ SA może oznaczać, że

pod znakiem zapytania staną tegoroczne wpływy z prywatyzacji, zaplanowane początkowo na

9,6 mld zł, a po zmianach przewidywane na ponad 7 mld zł. Dokończenie prywatyzacji

banków z udziałem Skarbu Państwa wydaje się właściwe. Prywatyzacja umożliwi

wzmocnienie tych banków i zaspokojenie ich potrzeb kapitałowych, technologicznych oraz

produktowych, co pozwoli im skutecznie konkurować z silnymi instytucjami finansowymi

z Unii Europejskiej po przystąpieniu do państw „piętnastki”. Jednakże proces prywatyzacji

banków nie powinien być realizowany pospiesznie i pod jakąkolwiek presją. Najpierw

potrzebna jest konsolidacja i wzmocnienie kapitałowe, a dopiero potem możliwa jest sprzedaż

- i to tylko części akcji - gwarantująca wpływ państwa na tę część sektora bankowego.

Prywatyzacja sama w sobie nie jest celem, a budżetowe wpływy z prywatyzacji nie powinny

przesłaniać celu strategicznego. Celem tym dla części bankowości, która pozostaje w rękach

państwowych, jest stworzenie możliwości rozwoju kapitałowego, rozszerzenie oferty usług

bankowych, zwiększenie efektywności i przede wszystkim lepsze odpowiadanie na potrzeby

klientów i gospodarki. Jest to jedyna droga do zwiększenia konkurencyjności tej części

sektora bankowego w przededniu akcesji do Unii Europejskiej.

dr Krzysztof Zalega

Departament Gospodarki, Skarbu Państwa

i Prywatyzacji w NIK



Zenobia   Kazimierczak

ZAGROŻENIA   WYNIKAJĄCE   Z    ZADŁUŻENIA

  JEDNOSTEK    SAMORZĄDU   TERYTORIALNEGO

Wzrost państwowego długu publicznego stanowi jedno z zagrożeń dla prawidłowego

funkcjonowania polskiej gospodarki. W sytuacji gdy państwowy dług publiczny przekracza

pewien poziom w stosunku do produktu krajowego brutto, to – zgodnie z ustawą o finansach

publicznych – rozpoczynają się działania zmierzające do ograniczenia jego  rozmiarów.

Ograniczenia te dotyczą wówczas również możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki

samorządu terytorialnego. Dług jednostek samorządu terytorialnego jest częścią państwowego

długu publicznego, jednak dotychczas nie ma znaczącego wpływu na jego wysokość.  Na

koniec 2001 r. dług samorządowy stanowił 3,3% długu ogółem. Nie oznacza to jednak, że

w sytuacji decentralizacji finansów publicznych dług samorządowy nie będzie w większym

niż dotychczas zakresie oddziaływać na łączną wysokość państwowego długu publicznego.

Problem zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego nabierze również istotnego znaczenia

po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Wyprzedzając te problemy, Najwyższa Izba Kontroli zajęła się kwestią zadłużenia

samorządów. We współpracy z regionalnymi izbami obrachunkowymi (r.i.o.), w drugiej

połowie 2002 r. przeprowadziła kontrolę  zadłużenia 242 jednostek samorządowych i ich

jednostek organizacyjnych mających osobowość prawną1. Należy podkreślić, że regionalne

izby obrachunkowe są nie tylko państwowymi organami kontroli, ale również organami

nadzoru nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego. W ramach swoich

kompetencji nadzorczych mają uprawnienia do władczego wkraczania w działalność organów

samorządowych, przy czym jedynym kryterium nadzoru nad działalnością samorządów jest

legalność. Izby obrachunkowe badają uchwały i zarządzenia podejmowane przez organy

samorządowe w sprawach dotyczących budżetu i jego zmian, zaciągania zobowiązań

wpływających na wysokość długu publicznego jednostki oraz udzielania pożyczek. Do zadań
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izb należy ponadto wydawanie – na wniosek pożyczkodawcy lub kredytodawcy, lub jednostki

samorządu terytorialnego – opinii o możliwościach spłaty zaplanowanych do zaciągnięcia

zobowiązań, opiniowanie możliwości sfinansowania deficytu oraz prognozy kształtowania się

długu publicznego, prowadzenie kontroli sprawozdań budżetowych jednostek samorządu

terytorialnego. Kontrolę zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego poprzedzono kontrolą

doraźną NIK2 w zakresie zadłużenia gmin warszawskich, powiatu warszawskiego i Związku

Komunalnego m.st. Warszawy.

Na kwestię zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego należy patrzeć również

przez pryzmat realizacji „Narodowego planu rozwoju gospodarczego”, opracowanego na lata

2004-2006, którego celem jest zaprogramowanie pomocy wspólnotowej oraz zapewnienie

efektywnego jej wykorzystania. „Plan” określa najważniejsze działania strukturalne, które

Polska będąc członkiem Unii Europejskiej zamierza rozpocząć w latach 2004-2006. Działania

te będą współfinansowane ze środków wspólnotowych. Nasz kraj może otrzymać w tym

okresie środki w wysokości 11,4 mld euro na realizację 5 sektorowych programów

operacyjnych, program operacyjny pomocy technicznej oraz jeden zintegrowany program

operacyjny rozwoju regionalnego (z.p.o.r.r.). Celem zintegrowanego programu jest tworzenie

warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji w taki

sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności

ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Na realizację tego

programu przewidziano środki unijne w wysokości 2,87 mld euro (tj. 25,2% całości środków

unijnych). Warunkiem ich uzyskania i wykorzystania jest zapewnienie przez stronę polską

(budżet państwa, samorządy  i prywatnych przedsiębiorców) wkładu własnego w wysokości

1,13 mld euro. Przeszkodą w wykorzystaniu środków unijnych przez niektóre jednostki

samorządu terytorialnego, może być – jak wykazała kontrola NIK i regionalnych izb

obrachunkowych – ich zadłużenie. Część gmin, miast na prawach powiatu i powiatów nie

będzie w stanie zapewnić udziału własnego w realizacji zadań (prac, dostaw czy usług).

Kontrola wykazała, że w okresie od 31 grudnia 1999 r.  do 30 czerwca 2002 r. nastąpił

znaczny wzrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Łączna kwota długu objętych

kontrolą jednostek wynosiła 1159 mln zł według stanu na 31 grudnia 1999 r. i 2 599 mln zł na

30 czerwca 2002 r. Oznacza to, że w okresie dwóch i pół roku zadłużenie tych jednostek

                                                                                                                                                        
1 Informacja o wynikach kontroli zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, Departament Administracji

Publicznej NIK, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, NIK, kwiecień 2003 r.
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wzrosło o 1440 mln zł, tj. o 124,2%. Natomiast zadłużenie całego sektora samorządowego

w tym samym czasie wzrosło o 106%3. Ustalono, że tylko w nielicznych wypadkach poziom

zadłużenia samorządów przekroczył limit określony ustawą o finansach publicznych

(60% dochodów)4. Niepokojące jest jednak szybkie tempo przyrostu zadłużenia zarówno

kontrolowanych jednostek, jak i całego sektora samorządowego, co w konsekwencji może

prowadzić do zmniejszenia ich zdolności kredytowej. Tym samym nastąpi ograniczenie

możliwości uzyskiwania środków z kredytów i pożyczek, co utrudni podejmowanie

przedsięwzięć inwestycyjnych. Ustalono, że większość inwestycji realizowanych przez

samorządy finansowana była ze środków zwrotnych. W I połowie 2002 r. gminy warszawskie

i m.st. Warszawa wydatki inwestycyjne zrealizowały w wysokości 26% planowanych i nie

zaciągnęły  zaplanowanych długoterminowych kredytów.

Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji spłacane

są przez jednostki samorządu terytorialnego najczęściej po pewnym czasie od ich zaciągnięcia

(tzw. okres karencji – spłacane są jedynie odsetki od zaciągniętych zobowiązań, nie spłacane

są raty kapitałowe). Powoduje to często kumulację kwot przypadających do spłaty, które

znacznie obciążają budżet jednostki w okresie spłaty tych zobowiązań i równocześnie wpływa

na obniżenie możliwości kredytowej danej jednostki. Jak ustalono w toku kontroli zadłużenia

m.st. Warszawy, najwyższe obciążenie budżetu miasta z tytułu spłaty długoterminowych

zobowiązań przypadnie na lata 2004-2006, a więc w okresie pozyskiwania i wykorzystywania

środków unijnych.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki

samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów

tej jednostki, a łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym

zobowiązań kredytowych, potencjalnych spłat kwot udzielonych poręczeń wraz z należnymi

odsetkami oraz kwota przypadających do wykupu w danym roku budżetowym papierów

wartościowych nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów budżetu danej jednostki.

Należy zaznaczyć, że przekroczenie ustawowych limitów nie jest traktowane jako czyn

                                                                                                                                                        
2 Informacja o wynikach kontroli zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, tworzących związek

komunalny m.st. Warszawy, m. st. Warszawy i powiatu warszawskiego, Departament Administracji
Publicznej, NIK, listopad 2002 r.

3 Na 31 grudnia 1999 r. wynosiło 6187,2 mln zł, na 30 czerwca 2002 r. 12 745,6 mln zł (dane Ministerstwa
Finansów).

4 Według stanu na 31 grudnia 1999 r. – 5 jednostek, na 31 grudnia 2000 r . – 11 jednostek, na 31 grudnia 2001 r.
– 14 jednostek i na 30 czerwca 2002 r. – 6 jednostek. Relacja kwoty długu w latach 1999-2001 wyliczona do
wykonanych dochodów,  relacja na 30 czerwca 2002 r. – do planowanych na ten rok dochodów.
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stanowiący naruszenie dyscypliny finansów publicznych i nie powoduje innych skutków

prawnych.

Wprowadzone w ustawie o finansach publicznych ograniczenia odnoszą się

do dochodów jednostek samorządu ogółem. Brane są  pod uwagę zarówno transfery z budżetu

państwa (subwencja, dotacje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa),

jak również dochody własne. Część jednostek samorządu terytorialnego, występując

do regionalnych izb obrachunkowych z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty

planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, aby uwiarygodnić możliwości spłaty zaciąganych

zobowiązań prognozowała swoje dochody na zbyt wysokim poziomie – zarówno transfery

z budżetu państwa, jak również dochody własne ze sprzedaży mienia, wpływy z podatków

lokalnych. Dochody – jak wykazała kontrola – w zdecydowanej większości jednostek

znacznie odbiegają do prognoz. Przede wszystkim niższe od planowanych są dochody

ze sprzedaży mienia oraz wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych i prawnych. Regionalne izby obrachunkowe, wydając opinię o możliwości spłaty

zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, formułowały ją na

podstawie zawyżonych przez te jednostki prognoz dochodów. Ustawa o finansach

publicznych nie obliguje samorządów do uzyskiwania opinii r.i.o. w sprawie możliwości

spłaty zaciąganych zobowiązań. Zaznaczyć należy, że negatywna opinia r.i.o. nie powoduje

żadnych konsekwencji prawnych w razie zaciągnięcia przez jednostkę zobowiązań.

Większość objętych kontrolą jednostek (ponad 70% badanych) miała znaczne kwoty

zobowiązań wymagalnych5, które są tytułem dłużnym i są ujmowane w sprawozdaniach

z zakresu długu publicznego. Zobowiązania te wykazywane są jako dług danej jednostki,

a kwoty zobowiązań wymagalnych zwiększają łączną kwotę długu jednostki i jego

procentową relację do dochodów danej jednostki. Jednakże zobowiązania wymagalne nie

są ujmowane w opracowywanych przez samorządy prognozach kwot długu, stanowiących

podstawę do wydania opinii przez r.i.o. Regionalne izby obrachunkowe wydając opinię

o projekcie budżetu jednostki, planowanym jej zadłużeniu i procentowej relacji kwoty długu

do dochodów, formułują ją na podstawie kwot długoterminowych zobowiązań z tytułu

kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych bez uwzględnienia zobowiązań

wymagalnych. Często r.i.o. wydają pozytywną opinię o prognozie kwoty długu jednostki

i wskaźniku jej zadłużenia (poniżej 60% dochodów) na podstawie danych przedstawionych

przez jednostkę, które nie odzwierciedlają jej rzeczywistej sytuacji finansowej i możliwości

                                                
5 Zobowiązania, których termin płatności minął, a które nie zostały umorzone ani przedawnione.
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spłaty zaciągniętych zobowiązań. Kontrola wykazała, że w wyniku nieuregulowania przez

jednostki bieżących płatności z tytułu dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia

społeczne czy Fundusz Pracy powstały znaczne zobowiązania wymagalne, które zwiększyły

łączną kwotę ich długu. Wystąpiły sytuacje, w których kwoty zobowiązań wymagalnych

stanowiły ponad 40% kwoty długu jednostki, a poziom ich zadłużenia przekroczył ustawowy

wskaźnik. Trudności tych jednostek w terminowym regulowaniu płatności powodowały, że w

wielu kontrolowanych jednostkach przychody z kredytów i pożyczek wykorzystywane były

do sfinansowania wydatków bieżących (w tym np. wynagrodzeń nauczycieli) oraz do spłaty

wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W ocenie NIK, należy na nowo przeanalizować sposób określenia ustawowych

ograniczeń w zadłużaniu się jednostek samorządu terytorialnego z  uwzględnieniem różnic

w ich sytuacji finansowej, wielkości i struktury ich dochodów. Ponadto w wypadku gdy

jednostka samorządu terytorialnego planuje zaciągnięcie długoterminowych zobowiązań

z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych obowiązkowo powinna

uzyskać opinię r.i.o. w sprawie możliwości spłaty tych zobowiązań (dotychczas opinie

te są wydawane na wniosek jednostki samorządu terytorialnego). Wydanie przez r.i.o.

negatywnej opinii powinno uniemożliwić zaciągnięcie przez jednostkę zobowiązań.

Przekroczenie dopuszczonego ustawą poziomu zadłużenia powinno również skutkować

negatywną opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej,

w której zaplanowano zadłużenie przekraczające 60% dochodów i negatywną opinią

o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Mimo stwierdzonych przez NIK zagrożeń, zdaniem organów wykonawczych wielu

jednostek samorządu terytorialnego nie istnieją istotne trudności dla realizowania inwestycji

współfinansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, pod warunkiem że zasady

finansowania samorządu terytorialnego nie zostaną zmienione. Jeżeli natomiast w nowej

ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część zadań finansowana środkami

z budżetu państwa zostanie potraktowana jako zadania własne samorządów, to wydatki

bieżące gmin „skonsumują” ich budżety. Dotyczy to przede wszystkim zadań z zakresu opieki

społecznej, oświaty i dodatków mieszkaniowych. Natomiast największe problemy

z wygospodarowaniem środków stanowiących wkład własny w realizację inwestycji mogą

mieć mniejsze jednostki samorządu terytorialnego, których wpływy z udziałów w podatkach

stanowiących dochody budżetu państwa są niewielkie. W takich jednostkach zadłużenie na

poziomie 30-40% dochodów może spowodować trudności ze spłatą wcześniej zaciągniętych
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zobowiązań, z zapewnieniem udziału własnego, a tym samym z pozyskaniem

i wykorzystaniem środków unijnych.

Istotnym zagrożeniem realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycji

z wykorzystaniem środków UE jest systematycznie rosnące zadłużenie zakładów opieki

zdrowotnej, dla których samorządy są organami założycielskimi. Dotyczy to głównie

samorządów województw i powiatów, odpowiedzialnych za sytuację finansową szpitali.

Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej, samodzielny publiczny zakład opieki

zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  Jednakże w sytuacji

gdy zakład opieki zdrowotnej nie może we własnym zakresie pokryć zobowiązań, a jego

dalsze istnienie jest uzasadnione celami i zadaniami, do których realizacji został utworzony,

to zobowiązania  tego zakładu pokrywa samorząd, który utworzył zakład. Ponadto

zobowiązania zakładu opieki zdrowotnej w razie jego likwidacji przejmowane są przez  organ

założycielski. Sytuacje  takie (3) zostały stwierdzone w trakcie kontroli. Przejęte przez

jednostki samorządu terytorialnego zobowiązania likwidowanych zakładów opieki

zdrowotnej spowodowały znaczny wzrost kwot długu tych jednostek, w jednym wypadku

przekroczenie ustawowego wskaźnika zadłużenia (60% dochodów) oraz trudności tych

jednostek w utrzymaniu płynności finansowej. Nie tylko zobowiązania zakładów opieki

zdrowotnej stanowią zagrożenie dla sytuacji finansowej samorządów. Na jednostkach

samorządu terytorialnego, w określonych przepisami prawa sytuacjach, ciąży również

obowiązek  spłaty zobowiązań komunalnych osób prawnych, realizujących zadania na rzecz i

w imieniu samorządów6.

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, w istniejącej sytuacji jednostki samorządu

terytorialnego powinny monitorować własne zadłużenie, zadłużenie komunalnych osób

prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej oraz

racjonalizować swoje wydatki w sposób zapewniający płynność finansową i realizację zadań.

W razie zaś przekroczenia ustawowych limitów zadłużenia powinny podjąć działania

naprawcze.

Pozostałe ustalenia kontroli

Kontrola zadłużenia gmin warszawskich, powiatu i m.st. Warszawy wykazała,

że wielkość długów nie przekroczyła limitów określonych ustawą o finansach publicznych

                                                
6 Dotyczy instytucji kultury i spółek komunalnych.
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(60% dochodów). Zadłużenie poszczególnych jednostek było zróżnicowane. Najwyższy

poziom zadłużenia (kwota długu w relacji do dochodów) miało miasto stołeczne Warszawa

(18% w 2000 r., w 2001 r. 35% wykonanych dochodów, 43% według stanu na 30 czerwca

2002 r., 49% według stanu na 26 października 2002 r.) w stosunku do dochodów

planowanych na 2002 r. Spośród gmin najwyższy poziom zadłużenia wystąpił w gminie

Warszawa-Białołęka (26% w 2000 r., w 2001 r. 36% zrealizowanych dochodów,

27% na koniec I półrocza 2002 r., 34% według stanu na 26 października 2002 r.) w stosunku

do planowanych na ten rok dochodów. Gmina Warszawa-Ursynów na koniec każdego okresu

sprawozdawczego objętego kontrolą nie miała zadłużenia. Według stanu na 30 czerwca 2002 r.

i 26 października 2002 r. nie były również zadłużone gminy: Warszawa-Wilanów

i Warszawa-Włochy, natomiast kwota długu powiatu na 30 czerwca 2002 r. stanowiła 7%

(na 26 października 2002 r. 11%) planowanych na 2002 r. dochodów (7% w 2000 r.,

6% w 2001 r. wykonanych dochodów).

Łączne kwoty długu objętych kontrolą jednostek oraz ich  jednostek organizacyjnych

mających osobowość prawną na koniec okresów sprawozdawczych przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Stan na:

31.12.2000 r. 31.12.2001 r. 30.06.2002 r.

Łączna kwota długu (w mln zł) 484 1003 1158
w tym:

- dług  jednostek samorządu terytorialnego 457 967 1126
- dług  zakładów opieki zdrowotnej 26 35 32
- dług  samorządowych instytucji kultury 1 0,3 0,3

Gminy warszawskie, powiat i m.st. Warszawa były organizatorami dla 58 instytucji

kultury, z których tylko cztery w okresie objętym kontrolą miały zadłużenie z tytułu

zobowiązań wymagalnych. Spośród ośmiu zakładów opieki zdrowotnej, dla których organami

założycielskimi było osiem gmin, cztery były zadłużone, w tym jeden z tytułu kredytu

zaciągniętego od gminy Warszawa-Włochy. Powiat był organem założycielskim dla

21 zakładów opieki zdrowotnej, których łączne zadłużenie według stanu na 30 czerwca 2002 r.

wynosiło 32 mln zł. Dwie spośród trzech komunalnych osób prawnych wykonujących

zadania własne m.st. Warszawy (Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i  Miejskie
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji), były zadłużone na łączną kwotę 164 mln zł

(na 30 czerwca 2002 r.).

Komisje rewizyjne organów stanowiących objętych kontrolą jednostek i komórki

kontroli wewnętrznej urzędów tych jednostek nie dokonywały kontroli zadłużenia gmin,

powiatu i m.st. Warszawy. Tylko w dwóch jednostkach komórki kontroli wewnętrznej

dokonały kontroli gospodarki finansowej komunalnych osób prawnych.

W ocenie NIK działania organów wykonawczych gmin warszawskich, powiatu

i m.st. Warszawy, związane z zaciąganiem  zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu finansów publicznych.

Środki pozyskane z kredytów i pożyczek wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem

określonym w uchwałach rad jednostek objętych kontrolą i umowach z kredytodawcami

i pożyczkodawcami. Spłata zaciągniętych zobowiązań odbywała się w terminach określonych

w umowach.

Kontrola NIK i regionalnych izb obrachunkowych przeprowadzona w 242 jednostkach

wykazała, że poziom zadłużenia tych jednostek był bardzo zróżnicowany. Najwyższe

zadłużenie wystąpiło w gminach wiejskich objętych kontrolą NIK, najniższe w samorządach

województw.

Łączne kwoty długu, ich wzrost w objętych kontrolą NIK i r.i.o. jednostkach

samorządu terytorialnego na koniec okresów sprawozdawczych i procentową relację kwoty

długu do dochodów przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Stan na:
Łączna kwota długu objętych

kontrolą jednostek
(w mln zł)*

Wzrost kwoty długu w
okresie objętym

kontrolą

Relacja kwoty długu
kontrolowanych jednostek do

wykonanych dochodów**

31.12.1999 r. 1159 100% 16,6%

31.12.2000 r. 1836    158,4% 18,0%

31.12.2001 r. 2553    220,2% 22,0%

30.06.2002 r. 2599    224,2% 24,0%

Objaśnienia do tabeli:
* Spośród kontrolowanych jednostek 37 nie było zadłużonych na koniec 1999 r., 5 -  na koniec

2000 r., 6 - na koniec 2001 r. i  5 -  na 30 czerwca 2002 r.
** Procentowa relacja kwoty długu w latach 1999, 2000, 2001 wyliczona w stosunku do

zrealizowanych dochodów; stan na 30 czerwca 2002 r. - kwota długu w stosunku do planowanych
na 2002 r. dochodów.
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W okresie od 31 grudnia 1999 r. do 31 grudnia 2001 r.  wzrosła liczba jednostek

samorządu terytorialnego mających zadłużenie przekraczające 50% dochodów oraz

zadłużonych na poziomie 40% – 50% dochodów, zmalała natomiast liczba jednostek

o zadłużeniu poniżej 20% dochodów.

Większość jednostek samorządu terytorialnego wykorzystała środki z kredytów,

pożyczek i sprzedaży obligacji zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w uchwałach organów

stanowiących, umowach z kredytodawcami i pożyczkodawcami. Część środków z kredytów

i pożyczek (1,7 mln zł) oraz sprzedaży obligacji (3,8 mln zł) w 7 jednostkach spośród

objętych kontrolą została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym

w uchwałach organów stanowiących tych jednostek i warunkach emisji obligacji.

W łącznej kwocie długu kontrolowanych przez NIK i  r.i.o. jednostek w całym okresie

objętym kontrolą najwyższy udział miały zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów

i pożyczek (według stanu na 30 czerwca 2002 r. stanowiły one 72,2% łącznej kwoty długu).

Zobowiązania wymagalne na koniec 2000 r. stanowiły 10,5% łącznej kwoty długu, według

stanu na 31 grudnia  2001 r. – 6,8% i  na 30 czerwca 2002 r. – 7,4% łącznego zadłużenia

kontrolowanych jednostek. Z powodu nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu

dostaw towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne, 28 jednostek (spośród

242 objętych kontrolą) w 2000 r., 23 jednostki w 2001 r. i 13 jednostek w I półroczu 2002 r.

zapłaciło odsetki w łącznej wysokości  odpowiednio: 1,1 mln zł, 0,9 mln zł i 0,1 mln zł.

Z powodu spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek po umownych terminach

w 13 jednostkach zapłacono w badanym okresie odsetki w łącznej kwocie 0,1 mln  zł.

Regionalne izby obrachunkowe – wobec dopuszczenia do zwłoki w regulowaniu zobowiązań,

powodującej uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienia

w zapłacie po zakończeniu kontroli – skierowały do rzeczników dyscypliny finansów

publicznych 5 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, określonym

w art. 138 ust. 1 pkt 11 ustawy o finansach publicznych.  W trakcie kontroli NIK, na

podstawie wniosku prezesa r.i.o., toczyło się postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów

publicznych przez kierowników dwóch kontrolowanych jednostek i  na podstawie

zawiadomienia starosty postępowanie przeciwko dwóm kierownikom jednostek

organizacyjnych powiatu niemających osobowości prawnej.

Część objętych kontrolą jednostek (35 w 2000 r., 39 w 2001 r. i 35 w I półroczu

2002 r.) na pokrycie niedoboru budżetowego zaciągnęła krótkoterminowe kredyty

(1 jednostka pożyczkę). Przyczyną występowania niedoboru była nierytmiczna realizacja

dochodów.
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Pięćdziesiąt kontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego (spośród 242)

w okresie objętym kontrolą miało zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

(w 2000 r. stanowiły one 3%, w 2001 r. 2,9% wykonanych przez te jednostki dochodów w

tych latach, na koniec I półrocza 2002 r. 2,9% planowanych na 2002 r. dochodów tych

jednostek). Zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń pokryło w 2000 r. 6 jednostek,

w 2001 r. także 6, a w I połowie 2002 r. – 7.

W objętych kontrolą przez NIK i  r.i.o. jednostkach samorządu terytorialnego dług

zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury na koniec 2001 r. wynosił 1239 mln zł,

na 30 czerwca 2002 r. 1555 mln zł (kwoty te stanowiły w 2001 r. 11,8% wykonanych

dochodów jednostek samorządu terytorialnego i w I półroczu 2002 r. 17,4% planowanych na

2002 r. dochodów).  Najwyższy udział w powyższych kwotach stanowiło zadłużenie

zakładów opieki zdrowotnej (w 2001 r. dług z.o.z. stanowił 97,7%, na koniec I półrocza 2002 r.

– 97,5% łącznej kwoty długu instytucji kultury i z.o.z.). Najwyższy wskaźnik zadłużenia

zakładów opieki zdrowotnej miały samorządy województw, gdzie w I półroczu 2002 r.

osiągnął on poziom 34,4% planowanych na 2002 r. dochodów województw.

W jednostkach samorządu terytorialnego objętych kontrolą NIK zbadano również

zadłużenie innych samorządowych osób prawnych wykonujących zadania własne jednostek

samorządu terytorialnego w zakresie usług użyteczności publicznej. W gminach miejskich

i miastach na prawach powiatu zadłużenie tych podmiotów stanowiło poważną część

łącznego zadłużenia samorządowych osób prawnych (w 2000 r. ich dług stanowił

odpowiednio 96,2% i 90,5%, w 2001 r. 79,3% i 87%, natomiast w I półroczu 2002 r. 63,9% i

84,5% łącznej kwoty zadłużenia samorządowych osób prawnych).

W 76 spośród 96 kontrolowanych przez NIK jednostek komisje rewizyjne organów

stanowiących nie zajmowały się problematyką zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

i ich jednostek organizacyjnych mających osobowość prawną. W 20 jednostkach objętych

kontrolą NIK komisje rewizyjne analizowały poziom zadłużenia i przyczyny powstawania

zobowiązań wymagalnych. W 57 jednostkach zadłużenie nie było przedmiotem kontroli

wykonywanej przez podmioty realizujące kontrolę wewnętrzną, usytuowane w urzędach tych

jednostek.

Najwyższa Izba Kontroli i regionalne izby obrachunkowe  ustaliły, że w 136 spośród

objętych kontrolą 242 jednostek samorządu terytorialnego wystąpiły liczne nieprawidłowości

przy zaciąganiu, wykorzystaniu i spłacie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, emisji

obligacji oraz udzielaniu poręczeń i gwarancji innym podmiotom. Ustalono, że w 39 jednostkach

w sprawozdaniach wykazano  dane niezgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej
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(co stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w art. 138 ust. 1 pkt 14

ustawy o finansach publicznych). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NIK

skierowała do właściwych komisji orzekających 8 wniosków o naruszeniu dyscypliny

finansów publicznych oraz do prokuratury 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia

przestępstwa polegającego na  wydatkowaniu środków ze sprzedaży obligacji niezgodnie

z celami określonymi w warunkach emisji. Regionalne izby obrachunkowe skierowały

do rzeczników dyscypliny finansów publicznych 26 zawiadomień o naruszeniu dyscypliny

finansów publicznych.

Inne ważne problemy związane z zadłużeniem jednostek samorządu terytorialnego,

stwierdzone w wyniku  kontroli NIK i r.i.o.,  to:

– Udzielanie kredytodawcom, tytułem zabezpieczenia kredytu lub pożyczki,

nieodwołalnego do czasu spłaty tych zobowiązań, pełnomocnictwa do dysponowania

rachunkiem bankowym jednostki samorządu terytorialnego. Skorzystanie z tego prawa przez

kredytodawcę mogłoby – zdaniem NIK i r.i.o. – uniemożliwić organom wykonawczym

jednostki realizację budżetu w sposób zgodny z przepisami art. 92 ustawy o finansach

publicznych oraz doprowadzić do utraty przez te jednostki możliwości realizacji zadań

własnych, jak i zadań zleconych, na które jednostka otrzymała wydzielone z budżetu państwa

środki7. W okresie objętym kontrolą w 201 wypadkach (na 1200) zabezpieczeniem spłaty

kredytu (pożyczki) na rzecz kredytodawcy lub pożyczkodawcy był weksel in blanco wraz

z nieodwołalnym do czasu spłaty zobowiązania pełnomocnictwem do dysponowania

rachunkiem bankowym jednostki. Z kolei w 133 wypadkach spłata kredytu (pożyczki) została

zabezpieczona nieodwołalnym, do czasu spłacenia zobowiązań, pełnomocnictwem

do dysponowania bieżącym rachunkiem bankowym jednostki samorządu terytorialnego.

Te formy zabezpieczenia spłaty kredytów wystąpiły w 86 jednostkach samorządu

terytorialnego. Przepisy prawa regulujące gospodarkę finansową jednostek samorządu

terytorialnego nie dają podstaw do stosowania tej formy zabezpieczenia kredytów, ani też nie

zabraniają wprost jej stosowania. Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że dozwolone

jest to, na co prawo zezwala i wykluczył możliwość udzielenia pełnomocnictwa

do dysponowania rachunkiem podstawowym budżetu gminy8.

                                                
7 W trakcie kontroli nie stwierdzono korzystania przez  kredytodawców z prawa dysponowania rachunkiem

jednostki.
8 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek zamiejscowy w Krakowie, z 5 listopada 1998 r.

(sygn. akt S.A./Kr824/98).
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– Nieujawanianie w sprawozdawczości części zobowiązań jednostek samorządu

terytorialnego. Niektóre z tych jednostek zaciągnęły długoterminowe zobowiązania wobec

wykonawców inwestycji. Zgodnie z art. 10 ustawy o finansach publicznych, zobowiązania

te nie są tytułem dłużnym, a tym samym nie są ujmowane w prognozach długu jednostek

samorządu i nie wykazuje się ich w sprawozdaniach o stanie zobowiązań9.

Realizacja inwestycji przez większość jednostek samorządu terytorialnego

finansowana jest środkami z kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych.

W sytuacjach, kiedy zaciągnięte długoterminowe zobowiązania pozwalają na szybsze

inwestowanie, a profity z przyspieszonego rozwoju gospodarczego jednostki przewyższają

koszty obsługi tych zobowiązań, jest to nawet korzystne. Ponadto duże przedsięwzięcia służą

często nie tylko społecznościom lokalnym, ale mają wpływ na rozwój całego regionu.

Oczywiście spełniony musi zostać warunek nieprzekroczenia przez jednostkę bezpiecznej

granicy zadłużenia. Dla wielu samorządów – jak ustalono podczas kontroli – granica ta wcale

nie jest równoznaczna z ustawowymi limitami. Zaciąganie długoterminowych zobowiązań

– zdaniem NIK – powinno być poprzedzone wnikliwą analizą  sytuacji finansowej jednostki

i rzetelną oceną możliwości spłaty zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Tylko wtedy

możliwa jest gwarancja, że zaciąganie przez samorządy długoterminowych zobowiązań

będzie sprzyjać realizacji inwestycji służących interesom społeczności lokalnych, a nie

wpływać negatywnie na funkcjonowanie gospodarki  jednostek samorządu terytorialnego

i realizację przez nie zadań.

mgr Zenobia  Kazimierczak
Departament  Administracji Publicznej w NIK

                                                
9 Ustalono dwa wypadki zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego (Białe Błota, Sępopol)

zobowiązań wobec wykonawców inwestycji.



Roland  Dziubiński

OCHRONA  ZDROWIA  PO  REFORMACH

Zasadnicze zmiany w systemie i warunkach funkcjonowania ochrony zdrowia

w Polsce nastąpiły na przełomie lat 1998 i 1999. Zmiany te, jak również ich konsekwencje dla

zakładów opieki zdrowotnej jako świadczeniodawców usług medycznych oraz dla

świadczeniobiorców, były wynikiem zbiegnięcia się w tym czasie − a także sposobu

przygotowania i wdrażania − trzech przedsięwzięć reformatorskich o charakterze ustrojowym,

a mianowicie:

1) zakończonego formalnie w końcu 1998 r. cyklu przekształceń publicznych

zakładów opieki zdrowotnej − z państwowych i częściowo samorządowych jednostek

budżetowych w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, wyposażone w osobowość

prawną, które zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy z 30 marca 1991 r. o zakładach opieki

zdrowotnej1 były zobowiązane pokrywać z posiadanych środków i uzyskiwanych

przychodów koszty działalności i zobowiązań;

2) wejścia w życie 1 stycznia 1999 r. ustawy z 6 lutego 1997 r. o powszechnym

ubezpieczeniu zdrowotnym2, w wyniku której niezależnymi dysponentami środków

przeznaczonych na powszechne ubezpieczenie zdrowotne stały się kasy chorych;

3) wejścia w życie  1 stycznia 1999 r. reformy administracji publicznej3, w wyniku

której organami założycielskimi samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

z wyjątkiem szpitali klinicznych, stały się − w większości powołane w tym dniu − jednostki

samorządu terytorialnego, wskazane w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów4;

równocześnie stały się one właścicielami nieruchomości Skarbu Państwa, którymi władały

nadzorowane przez nie zakłady opieki zdrowotnej, a które zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy

o zakładach opieki zdrowotnej, powinny być przekazane tym zakładom w nieodpłatne

użytkowanie.

                                                
1 DzU nr 91, poz. 408, ze zm. w brzmieniu obowiązującym od 5 grudnia 1997 r.
2 DzU nr 28, poz. 153, ze zm. Ustawa utraciła moc obowiązującą w lutym 2003 r., na podstawie art. 222

ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (DzU
nr 45, poz. 391).

3 Ustawa z 13 października 1998 r. − Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
(DzU nr 133, poz. 872, ze zm.).

4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 listopada 1998 r. w sprawie wykazu samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia
uprawnień organu, który je utworzył  (DzU nr 145, poz. 941, ze zm.).
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Najwyższa Izba Kontroli począwszy od 1998 r. prowadziła systematyczną ocenę

działań podejmowanych w ramach powyższych przemian, wskazując nieprawidłowości

stanowiące zagrożenie dla podstawowych celów reform i zjawiska o charakterze

patologicznym5, pojawiające się w trakcie ich wdrażania.

W ramach tego cyklu badań w 2002 r. przeprowadzono kontrolę gospodarki majątkiem

będącym w dyspozycji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, który został

przejęty od Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach reformy

administracji publicznej. Badaniem objęto 40 samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej oraz 22 jednostki samorządu terytorialnego, będące ich organami założycielskimi.

Kontrola miała dostarczyć informacji o przebiegu i aktualnym zaawansowaniu

procesów związanych z uwłaszczeniem samorządów, a więc przekazaniem im

nieruchomości, będących do końca 1998 r. własnością Skarbu Państwa, a następnie oddaniem

ich w nieodpłatne użytkowanie zakładom opieki zdrowotnej. Wcześniejsze kontrole

wykazały, że procesy te w zdecydowanej większości zakładów i samorządów przebiegają

powoli, wobec tego badano również, czy i w jaki sposób zapewniono w okresie przejściowym

wykonywanie obowiązków, jakie na właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych

nakładają przepisy ustawy − Prawo budowlane6 dla utrzymywania tego majątku w należytym

stanie technicznym, estetycznym i użytkowym. Dokonano również rejestracji podstawowych

elementów charakteryzujących stan finansów kontrolowanych zakładów opieki zdrowotnej i

jego zmiany po 1998 r., w zakresie niezbędnym do oceny ich przystosowania do prowadzenia

działalności w charakterze samodzielnych podmiotów prawa i na tym tle − stopnia

zaangażowania w odtworzenie wykorzystywanego majątku trwałego.

Wyniki kontroli wykazały, że żadna z trzech wspomnianych reform ustrojowych nie

przyniosła oczekiwanych, korzystnych wyników w dziedzinie ochrony zdrowia. Nie zostały

zlikwidowane, lub nawet w stopniu widocznym zahamowane, tendencje do narastania

negatywnych zjawisk. Dotyczyło to zarówno strony finansowej gospodarowania w publicznej

służbie zdrowia, jak stopnia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludności oraz zachowania

w należytym stanie majątku trwałego wykorzystywanego do świadczenia usług zdrowotnych.

                                                
5 Zob.: Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów

opieki zdrowotnej, Departament Zdrowia i Kultury Fizycznej, NIK, lipiec 1999 r.; Informacja o wynikach
kontroli funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w warunkach reformy
administracji publicznej, Departament Zdrowia i Kultury Fizycznej, NIK, sierpień 2000 r.; Informacja
o wynikach kontroli funkcjonowania szpitali klinicznych podległych Ministrowi Zdrowia w warunkach
reformy ochrony zdrowia, Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, NIK, maj 2002 r.

6 Ustawa z 7 lipca 1974 r. – Prawo budowlane (t.j. DzU z 2000 r., nr 106, poz. 1126, ze zm.).
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Zasadniczy wpływ na ten stan rzeczy miały następujące czynniki:

− niedostateczne przygotowanie poszczególnych reform pod względem rozpoznania

stanu spraw podlegających przekształceniu, a także wydania odpowiednich aktów

normatywnych − zarówno regulujących tryb procedur przekształceniowych, jak

i określających zadania i odpowiedzialność poszczególnych podmiotów w okresie

przejściowym;

− równoczesne wdrożenie wszystkich reform, co powodowało nałożenie praktycznie na

wszystkich ich uczestników działających w ochronie zdrowia nowych zadań

i odpowiedzialności, do czego nie były one przygotowane organizacyjnie, kadrowo lub

finansowo;

− powolne tempo wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego, jako organy

założycielskie zakładów opieki zdrowotnej (samorządowych osób prawnych), obowiązku

wyposażenia podporządkowanych im zakładów w nieruchomości niezbędne do wykonywania

zadań statutowych;

− ustanowienie jednostek samorządu terytorialnego podmiotami uprawnionymi

do tworzenia i nadzorowania zakładów opieki zdrowotnej, praktycznie bez wpływu

na finansowanie kosztów ich działalności, a równocześnie zobowiązanymi do pokrycia strat

nadzorowanych zakładów, jeżeli nie mogą być one pokryte przez zakłady we własnym

zakresie;

− formalne usamodzielnienie publicznych zakładów opieki zdrowotnej i nadanie im

osobowości prawnej, z równoczesnym podporządkowaniem ich gospodarki finansowej

monopolistycznej pozycji kas chorych, co w większości wypadków uniemożliwiało pokrycie

uzyskanymi z tego źródła przychodami − z jednej strony − kosztów związanych

z zaspokojeniem społecznych potrzeb w zakresie świadczeń zdrowotnych, z drugiej zaś −

kosztów odtworzenia wykorzystywanego majątku trwałego;

− brak skutecznego państwowego nadzoru nad przebiegiem i wynikami wdrażania

omawianych reform.

Przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego, z mocy prawa, własności

nieruchomości Skarbu Państwa, będących we władaniu przypisanych im − również z mocy

prawa − zakładów opieki zdrowotnej, nie zostało poprzedzone jednoznacznym określeniem

prawa własności do nieruchomości, które były przez te zakłady wykorzystywane. W trakcie

postępowania mającego na celu stwierdzenie przez wojewodę faktu uwłaszczenia

samorządów i przekazania im nieruchomości, niezbędne było przede wszystkim
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udokumentowanie prawa własności Skarbu Państwa do tych nieruchomości. Postępowanie to

w praktyce okazało się szczególnie trudne i długotrwałe, gdyż liczne nieruchomości

uznawane za mienie Skarbu Państwa w rzeczywistości nie miały uregulowanego stanu

prawnego, a nowo powstałe jednostki samorządu terytorialnego, będące w tym czasie w

stadium organizacji, nie były przygotowane do sprawnego przeprowadzenia tych złożonych

procedur.

Nie został także odpowiednio wcześnie ustalony tryb uwłaszczania jednostek

samorządowych ani od strony proceduralnej, ani organizacyjnej. Rozporządzenie w sprawie

trybu przekazywania mienia Rada Ministrów wydała dopiero 2 lutego 1999 r.7, przy czym

aktem tym uregulowano jedynie tryb przejmowania mienia przez jednostki samorządu

powiatowego. Spowodowało to znaczne komplikacje i opóźnienia w uruchomieniu

i przebiegu odpowiednich procedur związanych z przejmowaniem mienia, głównie przez

samorządy wojewódzkie, które stały się od 1 stycznia 1999 r. organami założycielskimi dla

największych w poszczególnych województwach zakładów opieki zdrowotnej.

W konsekwencji, po upływie 4 lat od wdrożenia reformy administracji publicznej większość

zakładów nie miała właściwego tytułu prawnego do samodzielnego gospodarowania mieniem

nieruchomym, na co wskazuje fakt, że stan taki stwierdzono w 23 spośród 40 kontrolowanych

zakładów opieki zdrowotnej.

Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, praktyczna realizacja ich prawa

własności − nadanego na mocy ustawy − mogła nastąpić dopiero po jego stwierdzeniu

wspomnianą wyżej decyzją wojewody. Do tego czasu nie czuły się one zobligowane

przepisami ustawy − Prawo budowlane do utrzymywania tych obiektów w należytym stanie

technicznym i estetycznym. Samorządy, nie wykonując tych obowiązków we własnym

zakresie, nie zobowiązały także do tego użytkujących te obiekty (przeważnie bez stosownego

tytułu prawnego) zakładów opieki zdrowotnej ani nie dokonywały kontroli i oceny

prawidłowości gospodarowania tym mieniem, do czego zobowiązywał je art. 67 ustawy

o zakładach opieki zdrowotnej.

Taka sytuacja powodowała, iż niewystarczające były działania mające na celu

odtworzenie wartości użytkowych i zahamowanie postępującej dekapitalizacji majątku

trwałego wykorzystywanego przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym nawet

stanowiącego ich własność.

                                                
7 Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa

powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania
(DzU nr 13, poz. 114).
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Ustanowione od 1 stycznia 1999 r. zasady podporządkowania i finansowania

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej okazały się w praktyce szczególnie

niekorzystne dla odtwarzania wykorzystywanego przez te zakłady majątku trwałego.

Powstałym z dniem 1 stycznia 1999 r. jednostkom samorządu terytorialnego nie

zapewniono źródeł pozyskania środków finansowych niezbędnych do utrzymania tego majątku

w stanie wymaganym prawem. Mimo że jako właściciele mienia oraz organy władzy publicznej

przejęły one od administracji rządowej największą część zadań w zakresie zaopatrywania

ludności w usługi zdrowotne oraz odpowiedzialności za stan mienia, to jednak środki

na realizację tych zadań znalazły się poza ich zasięgiem, gdyż oddano je do dyspozycji

instytucjom praktycznie od nich niezależnym, jakimi były kasy chorych.

Ponadto równoczesne wdrażanie reformy administracji publicznej i powszechnego

ubezpieczenia zdrowotnego postawiło wszystkich uczestników tych reform, a więc jednostki

samorządu terytorialnego, podległe im samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz

finansujące działalność tych zakładów kasy chorych w całkowicie nowej sytuacji, zarówno

prawnej, jak i organizacyjnej.

Jednostki samorządu terytorialnego z dniem powołania musiały, po pierwsze, podjąć

pełnienie funkcji organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej, przy czym organy

pełniące dotychczas te funkcje8 zostały dzień wcześniej zniesione. Musiały ponadto

przeprowadzić procedurę udokumentowania prawa własności do szeregu nieruchomości, które

były wykorzystywane przez podległe zakłady oraz zapewnić wymagany prawem nadzór nad

wykonywaniem przez te zakłady zadań statutowych, a także prowadzeniem prawidłowej

gospodarki finansowej i majątkowej.

Zakłady opieki zdrowotnej zostały podporządkowane od 1 stycznia 1999 r. powołanym tego

dnia jednostkom samorządu terytorialnego, które nie zostały wyposażone w środki materialne

do wsparcia nadzorowanych jednostek. Zakłady zostały równocześnie postawione przed

koniecznością aprobowania w umowach zawieranych z kasami chorych  zakresu rodzajowego

i ilościowego świadczonych usług oraz akceptowania ich cen na poziomach określanych

przez kasy chorych, ponoszące odpowiedzialność jedynie za utrzymanie wydatków

finansowanych ze składek ubezpieczenia zdrowotnego, w granicach swojego planu

finansowego.

                                                
8 Wojewodowie, którzy pełnili te funkcje do 31 grudnia 1998 r.
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Kasom chorych − jako zupełnie nowej organizacji w strukturze ubezpieczenia

zdrowotnego, odpowiedzialnej za dystrybucję środków pochodzących ze składek na to

ubezpieczenie − nie zapewniono warunków i narzędzi, aby środki te służyły do finansowania

udzielanych świadczeń zdrowotnych, czyli − jak to pierwotnie zakładano − szły za pacjentem,

a nie − jak to było przed reformą − do finansowania zasobów zakładów opieki zdrowotnej.

Nie został bowiem opracowany i wdrożony, nakazany ustawą system rejestracji usług

medycznych (RUM)9, na który w skali kraju wydano z rezerwy budżetu centralnego ponad

200 mln zł10. System ten miał służyć kasom chorych jako narzędzie do rejestracji

i weryfikacji rzeczywistego zakresu usług wykonanych przez poszczególnych

świadczeniodawców na rzecz konkretnych osób ubezpieczonych.

Jednostki samorządu terytorialnego, uzyskując prawo własności nieruchomości

wykorzystywanych przez podległe im zakłady opieki zdrowotnej, nie podjęły dostatecznie

szybko działań zmierzających do ustanowienia prawa użytkowania tych nieruchomości przez

wymienione zakłady, w formie określonej w art. 245 i art. 2451 Kodeksu cywilnego.

Obowiązek taki wynika bezpośrednio z art. 53 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Przepis ten określa majątek, którym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

gospodaruje; obok majątku własnego (otrzymanego i zakupionego) wymienia także

przekazane mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości i majątek Skarbu Państwa lub

komunalny. Unormowanie to jest interpretowane jako lex specialis, ograniczające formę

wyposażenia zakładu opieki zdrowotnej w nieruchomości Skarbu Państwa lub komunalne

wyłącznie do nieodpłatnego użytkowania.

Norma ogólna dotycząca wyposażania tworzonych państwowych i samorządowych

osób prawnych została sformułowana w art. 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce

nieruchomościami11. Przewidziano w niej, że państwowa osoba prawna z dniem utworzenia

jest wyposażana w nieruchomości niezbędne do jej działalności odpowiednio przez ministra

właściwego do spraw Skarbu Państwa, organ założycielski lub organ nadzorujący, poprzez

przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości albo oddanie jej nieruchomości gruntowej

w użytkowanie wieczyste. Zgodnie z art. 56 powołanej wyżej ustawy, analogiczne zasady

obowiązują przy tworzeniu samorządowych osób prawnych.

                                                
9 Obowiązek taki wynika z art. 32e ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.
10 Zobacz załącznik nr 4 do Informacji NIK z sierpnia 2000 r., o której mowa w przyp. 5.
11 Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2000 r., nr 46, poz. 543, ze zm.).
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Przyjmując te przepisy za podstawę, niektóre organy założycielskie dokonały

przeniesienia własności nieruchomości na rzecz tworzonych zakładów opieki zdrowotnej,

zarówno przed, jak i po wejściu w życie reformy administracji publicznej12.

Ani w art. 53 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, ani w innych przepisach

normujących gospodarowanie środkami trwałymi przez jednostki samorządu terytorialnego,

nie określono terminu przekazania nieruchomości zakładom opieki zdrowotnej. Fakt ten

został wykorzystany do nieuzasadnionego opóźniania zawierania umów notarialnych, które

byłyby jednoznaczne z przejęciem przez zakłady użytkujące nieruchomości obowiązków

wynikających z art. 70 ustawy – Prawo budowlane. Potwierdza to ustalenie kontroli, że liczne

samorządy, mające w pełni udokumentowane prawo własności do nieruchomości przejętych

od Skarbu Państwa, powstrzymywały się z zawarciem stosownych umów notarialnych

o ustanowieniu użytkowania tych nieruchomości przez podległe im zakłady opieki zdrowotnej.

Niewątpliwie dopuszczanie do długotrwałego korzystania przez zakłady opieki

zdrowotnej z nieruchomości stanowiących własność ich organów założycielskich, bez

odpowiedniego tytułu prawnego, groziło niekontrolowanym zaniedbaniem ich stanu

technicznego i użytkowego. Mimo to ani minister właściwy do spraw administracji

publicznej, odpowiedzialny za sprawy reform i organizacji struktur administracji publicznej,

ani minister właściwy do spraw zdrowia, odpowiedzialny za ochronę zdrowia i zasady

organizacji opieki zdrowotnej − nie podjęli żadnych działań w kierunku szybkiego i zgodnego

z prawem zakończenia procesu nadania jednostkom samorządowym prawa własności

nieruchomości, wykorzystywanych przez podległe im zakłady opieki zdrowotnej.

Jednostkom samorządu terytorialnego − powołanym jako organy założycielskie

i nadzorujące działalność zakładów opieki zdrowotnej, a równocześnie będącym

właścicielami znacznej wartości majątku nieruchomego wykorzystywanego przez te zakłady

− nie zapewniono źródeł finansowania kosztów odtworzenia tego majątku ani realnego

wpływu na powstanie takich możliwości w nadzorowanych zakładach. Budżety tych

jednostek nie uwzględniały bowiem możliwości finansowania kosztów odtworzenia

nieruchomości przejętych przez samorządy. Praktycznie poza oddziaływaniem samorządów

następowało także formułowanie umów zawieranych przez podległe zakłady z kasami

chorych, w których określano zakres rzeczowy i ilościowy świadczeń medycznych

finansowanych przez kasy oraz ich ceny.

                                                
12 W toku kontroli NIK stwierdzono m.in., że spośród jednostek objętych kontrolą taką formę wyposażenia

podległych zakładów zastosował przed 1999 r. wojewoda włocławski, a po tym terminie samorząd
województwa małopolskiego.
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Ceny te − dyktowane przez kasy chorych − nie uwzględniały kalkulacji kosztów

poszczególnych świadczeń, sporządzanych przez zakłady opieki zdrowotnej, a zawierane

umowy wręcz zabraniały wykorzystywania uzyskanych na ich podstawie środków na inne

cele niż finansowanie kosztów udzielania świadczeń. Praktycznie uniemożliwiało to zatem

finansowanie tymi środkami kosztów działań modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych,

a nawet większych przedsięwzięć remontowych.

W praktyce wszystkie zakłady opieki zdrowotnej podejmowały działania remontowe,

jednak na ogół ograniczone do prac koniecznych, polegających na usuwaniu skutków awarii,

lub wykonywania nakazów państwowych organów inspekcji i kontroli. Te ostatnie, w 6

kontrolowanych zakładach również były realizowane nieterminowo i w niepełnym zakresie.

Biorąc pod uwagę, że podstawowym ograniczeniem zakresu wykonywanych remontów był

brak środków finansowych pochodzących z uzyskiwanych przychodów, zakres ten był

w zasadniczym stopniu zdeterminowany skalą pomocy udzielanej na ten cel przez organy

założycielskie.

Niedostateczny poziom remontów lub w ogóle zaniechanie ich planowania stwierdzono

w 24 spośród 40 kontrolowanych zakładów, przy czym w 15 nakłady ponoszone na remonty

ze środków własnych były niższe niż wartość odpisów amortyzacyjnych od środków

trwałych, ujmowanych w kosztach uzyskania przychodów zakładów.

Konsekwencją niedostatecznego poziomu remontów był niezadowalający stan

techniczny, sanitarny, a także użytkowy nieruchomości pozostających we władaniu 22

kontrolowanych zakładów. W 6 zakładach podczas kontroli NIK stwierdzono odstępstwa od

wymagań wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 21 września

1992 r.13 Obiekty o znacznym stopniu zniszczenia zostały uznane za zbędne i wyłączono je

z bieżącej eksploatacji, nadal jednak z.o.z. ponosiły niekiedy znaczne koszty ich utrzymania.

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, mimo że do końca 1998 r. zostały formalnie

usamodzielnione i uzyskały osobowość prawną, faktycznie nie stały się samodzielnymi

podmiotami prawa. Podstawowa działalność statutowa z.o.z. została bowiem

podporządkowana monopolistycznemu odbiorcy świadczeń zdrowotnych, tj. kasom chorych.

Kasy, kierując się w swej działalności ustawowo określoną zasadą14 samofinansowania

ubezpieczenia

                                                
13 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z  21 września 1992 r . w sprawie wymagań, jakim

powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia  zakładu opieki
zdrowotnej (DzU nr 74, poz. 366, ze zm).
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zdrowotnego w granicach swoich planów finansowych, samodzielnie ustalały ceny i liczbę

poszczególnych świadczeń kontraktowanych w zakładach opieki zdrowotnej, nie

uwzględniając w płaconych stawkach kosztów amortyzacji majątku trwałego. Z zasady

odmawiały także refundowania kosztów świadczeń wykonanych ponad wielkości określone

w kontrakcie. W konsekwencji uzyskiwana przez z.o.z. zapłata za wykonane świadczenia

była często niższa od rzeczywistych ich kosztów.

Skutkiem tego tylko 9 spośród 40 kontrolowanych zakładów w okresie objętym

kontrolą (1999 r. – I półrocze 2002 r.) prowadziło działalność nie zaciągając zobowiązań bez

pokrycia. W pozostałych zakładach systematycznie rosły koszty nieznajdujące pokrycia

w uzyskiwanych przychodach, co prowadziło do szybkiego narastania zadłużenia.

Na koniec 1999 r. łączna kwota zobowiązań wymagalnych kontrolowanych zakładów

wyniosła 55,4 mln zł. Po roku wielkość ta wzrosła o 64% i osiągnęła 91 mln zł, a w końcu

2001 r. zwiększyła się o dalsze 61%, tj. do wartości 146,6 mln zł. W szybkim tempie rosły też

odsetki zapłacone z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań. W 1999 r. koszty tego

typu poniosło 30 zakładów, w łącznej wysokości 1155 tys. zł. W 2000 r. liczba zakładów

obciążonych karnymi odsetkami wzrosła do 33, natomiast kwota zapłaconych odsetek

zwiększyła się prawie dwukrotnie − do 2238 tys. zł. W 2001 r. liczba płatników była taka

sama, natomiast kwota karnych odsetek wzrosła ponad trzykrotnie - do 6992 tys. zł.

Trudności finansowe towarzyszące działalności zdecydowanej większości zakładów

opieki zdrowotnej mogą wskazywać, że zasadniczo miały one charakter systemowy. Ocenę

taką potwierdza również fakt, że istotną przyczyną spadku efektywności gospodarowania

kontrolowanych zakładów był nie tyle wzrost kosztów, co zmniejszenie lub niedostateczny wzrost

przychodów, spowodowany ograniczaniem zakresu świadczeń kontraktowanych przez kasy

chorych i zniżką ich jednostkowych cen.

Wejście w życie 1 kwietnia 2003 r. ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia15 daje impuls do wnikliwej oceny i weryfikacji

dotychczasowych relacji pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej, jako wykonawcami świadczeń

medycznych, a podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę środkami pochodzącymi ze składek

na ubezpieczenie zdrowotne. Analiza taka powinna doprowadzić do większego zobiektywizowania

cen poszczególnych świadczeń, aby zapewniały one pokrycie uzasadnionych kosztów ich

udzielania, obejmujących także niezbędne koszty odtworzenia majątku trwałego użytkowanego

                                                                                                                                                        
14 Zob. art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
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przez zakłady opieki zdrowotnej. Alternatywą byłoby przyjęcie i wprowadzenie − jako

obowiązkowej − zasady, że koszty odtworzenia majątku nieruchomego użytkowanego przez

samodzielne publiczne z.o.z., a stanowiącego własność samorządów, pokrywa jego właściciel.

Wszystkie omawiane reformy były podejmowane w ramach powszechnie uznawanej

za słuszną decentralizacji władzy państwa. W odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej

miało to oznaczać wyzwolenie z krępującego inicjatywę układu zależności budżetowej,

a w odniesieniu do organów tworzących te zakłady – ulokowanie ich w organach samorządu

terytorialnego, które ze swej natury − jako przedstawicielstwa lokalnych społeczności − były

obiektywnie rzecz biorąc bardziej właściwe do organizowania i promowania ochrony zdrowia

na swym terenie.

Również dystrybucję środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne

oddano niezależnym od administracji rządowej, także zdecentralizowanym instytucjom

ubezpieczenia zdrowotnego, jakimi stały się regionalne kasy chorych, będące zgodnie

z ustawą organizacjami samorządnymi, reprezentującymi ubezpieczonych16.

Jakie zatem czynniki spowodowały, że uwolniona w ten sposób społeczna inicjatywa

nie dała w efekcie oczekiwanych rezultatów i ocena podstawowych aspektów funkcjonowania

systemu opieki zdrowotnej po 4 latach od gruntownego zreformowania musi być

zdecydowanie krytyczna?

Odpowiedzi na to pytanie zawierają się w zasadzie w opisanych wyżej ustaleniach

kontroli NIK. Nie wyjaśniają one jednak, dlaczego proces wdrażania tych złożonych

procesów administracyjnych, gospodarczych i społecznych praktycznie nie był monitorowany

przez właściwe organy i instytucje państwowe, co pozwoliłoby albo na bieżące korekty

w systemie, albo likwidowanie powstających trudności i zjawisk patologicznych.

Sytuacja ta nasuwa podejrzenie, że administracja rządowa już na wstępie wdrażania

omawianych reform w pełni zaakceptowała rozwiązanie, w którym sprawy funkcjonowania

systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przestały być przedmiotem jej

zainteresowania i odpowiedzialności, a stały się problemami rozstrzyganymi na szczeblach

lokalnych w układzie samorząd – zakład opieki zdrowotnej lub kasa chorych – zakład opieki

zdrowotnej. Zatem brak nadzoru państwa nad wdrażaniem procesów reform i przekonanie, że

będą one podlegać samoregulacji i optymalizacji w ramach systemu, należy uznać za jedną

z głównych przyczyn niepowodzeń w tym zakresie.

                                                                                                                                                        
15 DzU nr 45, poz. 391.
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Należy zwłaszcza podkreślić, że proces nadania samorządom prawa własności mienia

Skarbu Państwa, a następnie przekazania tego mienia w nieodpłatne użytkowanie

utworzonym przez te samorządy zakładom opieki zdrowotnej, nie podlegał kontroli z punktu

widzenia zachowania koniecznych procedur i zapewnienia należytej dbałości o jego stan.

Faktem jest ponadto, że z reguły nawet ustawowe obowiązki nadzoru i wynikające

stąd uprawnienia do kontroli i oceny działalności określonych podmiotów nie były

wykonywane rzetelnie. Dotyczy to zarówno jednostek samorządu terytorialnego, które mają

obowiązek kontroli podległych zakładów wynikający z art. 67 ustawy o zakładach opieki

zdrowotnej17, jak i wojewodów pełniących funkcje organu prowadzącego rejestr zakładów

opieki zdrowotnej na terenie województwa. Także ministrowi zdrowia, poza prawem kontroli

wszystkich zakładów opieki zdrowotnej − jako jedynemu organowi administracji rządowej −

przysługuje na mocy art. 65 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej prawo do

merytorycznej kontroli działalności podmiotów, które utworzyły takie zakłady, a więc

jednostek samorządu terytorialnego.

Niewykonywanie przez ministra zdrowia funkcji kontrolnych w organach

założycielskich zakładów opieki zdrowotnej, na co wskazuje brak dokumentacji takich

kontroli w jednostkach objętych badaniem NIK, może oznaczać niepokojąco duży zakres

swobody działania jednostek samorządu terytorialnego w organizacji służby zdrowia, a w tym

gospodarki majątkiem przejętym na ten cel od Skarbu Państwa.

Wynika stąd zasadniczy wniosek, szczególnie ważny wobec trwającego nadal procesu

transformacji ustrojowej, a dotyczący pilnego i radykalnego wzmocnienia i zaostrzenia

funkcji kontrolnych na wszystkich szczeblach władzy publicznej. Rzetelne wykonywanie tych

funkcji powinno być podstawowym kryterium oceny działania poszczególnych organów

administracji rządowej i samorządowej.

 inż. Roland Dziubiński

emerytowany doradca techniczny

w Departamencie Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia w NIK

                                                                                                                                                        
16 Zob. art. 66 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
17 Zob. też rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad

sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami
transportu sanitarnego (DzU nr 94, poz. 1097).



Iwona Sierpowska

ORGANY   KONTROLI   PAŃSTWOWEJ   -  PRÓBA   KLASYFIKACJI

Problematyka kontroli państwowej była przedmiotem wielu analiz, badań i publikacji

z zakresu różnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza prawa i ekonomii. Aktualnie z dużym

zainteresowaniem spotykają się zagadnienia dotyczące kontroli państwowej w stosunkach

międzynarodowych. Chodzi tutaj zwłaszcza o różnego rodzaju dokumenty i standardy

kontroli pochodzące od międzynarodowych organizacji kontroli, ale również o przybliżanie

systemów tej kontroli funkcjonujących w poszczególnych państwach. W związku z tym

refleksja nad europejskimi modelami kontroli państwowej wydaje się zasadna i użyteczna.

Celem niniejszego opracowania nie jest prezentacja konkretnych naczelnych organów

kontroli, ale dokonanie systematyzacji europejskiej kontroli państwowej. Do przedstawienia

modeli tej kontroli wybrano kraje różniące się położeniem, kulturą prawną, ustrojem czy

podziałem terytorialnym. Należy jednak zaznaczyć, że z wielu powodów poniższa

klasyfikacja może okazać się niewyczerpująca. Chociażby dlatego, że przedmiotem analizy są

tylko wybrane państwa. Ponadto porównywanie najwyższych instytucji kontrolujących

natrafia na przeszkody związane z różnorodnymi sposobami regulacji prawnej problematyki

kontroli państwowej w poszczególnych krajach. Nie ma wspólnego schematu tej regulacji,

w aktach prawnych zwraca się uwagę na odmienne zagadnienia, eksponuje jedne rozwiązania,

a inne zupełnie pomija. To ostatecznie może spowodować pewne luki w analizie

porównawczej.

Na wstępie należy wskazać cechy charakteryzujące naczelne organy kontroli.

Generalnie istnienie tych instytucji przewidziane jest w konstytucji, zwiększa to prestiż

i gwarancję ich prawnego bytu. Zasady dotyczące zadań, organizacji i procedury działania

omawianych organów określają ustawy.

Są to organy centralne, które właściwością swego działania obejmują obszar całego

kraju. Jednak cecha ta bywa modyfikowana. W państwach federacyjnych (Niemcy, Austria)

ich kompetencje są ograniczane przez krajowe instytucje kontroli (tj. organy kontroli

działające w poszczególnych landach czy krajach związkowych). Często także właściwość

tych organów do badania jednostek samorządu terytorialnego jest ograniczona lub wyłączona.
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W systemie organów państwa naczelne instytucje kontrolujące mają charakter

samoistny. Oznacza to, że wobec innych organów, podmiotów i obywateli występują

samodzielnie. Ich działalność kontrolna i informacyjna wspomaga funkcjonowanie

parlamentu, stąd czasem (w krajach anglosaskich) uznaje się je za parlamentarne organy

wewnętrzne lub pomocnicze.

Przechodząc do systematyzacji trzeba zaznaczyć, że klasyfikacja modeli kontroli

państwowej była już przedmiotem rozważań naukowych. W literaturze można spotkać

podział na model francuski i niemiecki1. Cechą charakterystyczną pierwszego było

stosowanie wyłącznie kryterium legalności, częste wykorzystywanie kontroli wstępnej oraz

używanie środków władczych. Poza Francją ten typ kontroli został przyjęty w Belgii i we

Włoszech. Drugi model funkcjonował m.in. w Niemczech, Austrii, Czechosłowacji i Polsce.

Cechowała go możliwość dokonywania wszechstronnej kontroli przy użyciu rozbudowanych

kryteriów, brak środków przymusu i dominowanie kontroli następnej. Obecnie jednak podział

ten stracił na aktualności, a poszczególne elementy charakteryzujące jeden model zaczęły

przenikać do drugiego. Łączy się to przede wszystkim z poszerzaniem zakresu

przedmiotowego, podmiotowego i kryteriów kontroli. Ponadto możliwość zastosowania

środków władczych nie jest wyłączną cechą pierwszego modelu.

Pierwszym kryterium systematyzacji jest skład osobowy  naczelnego organu kontroli.

Na podstawie tego kryterium można wskazać modele jednoosobowe i kolegialne. Należy tu

wyraźnie wyodrębnić systemy, w których funkcje organu kontroli państwowej wykonuje

jedna osoba za pomocą urzędu oraz systemy, w których organy te są wieloosobowe. Pierwszy

typ występuje w Wielkiej Brytanii. Zadania z zakresu kontroli państwowej wykonuje tu kilka

instytucji, jednak naczelny organ kontroli jest tylko jeden – jest nim Kontroler i Audytor

Generalny. Sprawuje on swoje obowiązki za pomocą wyspecjalizowanego aparatu, jakim jest

Narodowy Urząd Kontroli (National Audit Office – NAO) działający od 1983 r. Podobny do

brytyjskiego system występuje w Irlandii. Organem kontroli państwowej jest Kontroler

i Audytor Generalny, powołany przez parlament (niższą izbę) na dożywotnią kadencję.

W Danii organem kontroli jest Kontroler Państwowy (Rigsrevisor), zaś jego aparat

pomocniczy to Urząd Kontroli Państwowej (Rigsrevisionen).

                                                          
1 Por. M. Szewczyk: Pozycja prawna delegatur Najwyższej Izby Kontroli, Poznań 1990, s. 11 – 12;

J. Żarnowski: Organizacja kontroli państwowej we Francji, Belgii, Włoszech, Czechosłowacji, Austrii,
Niemczech, Rosji (przedwojennej) i w Polsce, Warszawa 1926, s. 44, 48; R. Szawłowski: Kontrola
państwowa w NRF – dokończenie, „Kontrola Państwowa” nr 4/1957. Ogólnie nt. klasyfikacji organów
kontroli państwowej zob. artykuły J. Mazura [w:] „Kontrola Państwowa” nr 1/1994 i nr specjalny 2/2002.
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W drugim modelu funkcje organu kontroli państwowej sprawuje określona struktura

organizacyjna, w której można wyróżnić dwa typy organów wewnętrznych, tj. prezesa

i kolegium. W modelu tym mamy do czynienia z różnymi sposobami łączenia zasad

jednoosobowego kierownictwa i kolegialności. Prezesowi naczelnego organu kontroli

najczęściej przypisuje się kompetencje do kierowania całą instytucją i ponoszenia za nią

odpowiedzialności na zewnątrz. Natomiast rola ciał kolegialnych jest zróżnicowana,

począwszy od uprawnień do rozstrzygania najważniejszych spraw dotyczących kontroli

państwowej, a skończywszy na działalności doradczej wspierającej prezesa.

Model kolegialny występuje w wielu krajach europejskich. Obecny jest również

w Niemczech, gdzie funkcje organu kontroli państwowej spełnia Federalna Izba

Obrachunkowa (Bundesrechnungshof, dalej: FIO). Izbą kieruje prezes (prezydent),

reprezentuje ją na zewnątrz, sprawuje kierownictwo nad jej administracją oraz nadzór

służbowy nad personelem (§ 6 ust. 1 ustawy z 11 lipca 1985 r. o Federalnej Izbie

Obrachunkowej2). Najwyższym organem kolegialnym w Bundesrechnungshof jest Wielki

Senat (§ 8). Składa się on z prezesa, wiceprezesa, dyrektorów departamentów kontroli i trzech

kierowników sektorów kontroli. Senat ten tworzy komisję stałą, do której należą sprawy

kadrowe i podział pracy. Senat podejmuje decyzje w sprawach przedstawienia uwag FIO do

sprawozdania ministra finansów z wykonywania budżetu oraz uwag do innych sprawozdań

przewidzianych ustawami, a także w zakresie procedury, planowania pracy, kontroli,

doradztwa i sprawozdawczości. Organ ten rozstrzyga też inne sprawy przekazywane mu przez

prezesa (§ 14 ustawy o FIO). Ponadto Wielki Senat wydaje regulamin Izby oraz uchwala

informacje dla parlamentu i rządu federalnego o sprawach szczególnego znaczenia.

W skład holenderskiej Powszechnej Izby Obrachunkowej (PIO) wchodzi sekretarz

generalny i 3-osobowa Rada. Zadaniem Rady jest opracowywanie strategicznej działalności

Izby, zarządzanie programem kontroli, zatwierdzanie sprawozdań i budżetu oraz ogólne

kierowanie instytucją. Natomiast pełna odpowiedzialność za bieżące kierowanie Izbą

spoczywa na sekretarzu generalnym3.

Kolegialne organy kontroli państwowej działają także w Europie Środkowej

i Wschodniej. Funkcje kierownicze, reprezentacyjne i koordynujące prace instytucji kontroli

w Polsce i w Czechach pełni jej prezes. Natomiast najważniejsze rozstrzygnięcia dotyczące

                                                          
2 Gestez über den Bundesrechnungshof (BRHG) vom 11 Juli 1985 (Bundesgesezblat I, s. 1445); zob. też

Niemiecka ustawa z 1985 r. o Federalnej Izbie Obrachunkowej, „Kontrola Państwowa” nr 4/1993.
3 Zob. R. B. Mul, B. von Westing: Reorganizacja Powszechnej Izby Obrachunkowej Holandii, „Kontrola

Państwowa” nr 4/1997; E. H. Koning: Zadania i metody działania Powszechnej Izby Obrachunkowej
Holandii, „Kontrola Państwowa” nr 3/1997.



4

wyników kontroli i jej planowania podejmowane są przez Kolegium. W Polsce prezes NIK

kieruje Najwyższą Izbą Kontroli i odpowiada przed Sejmem za jej działalność (art. 13 ustawy

o Najwyższej Izbie Kontroli4). Kolegium zaś realizuje trzy kategorie uprawnień:

opiniodawcze, zatwierdzające (zatwierdza analizę wykonania budżetu państwa i założeń

polityki pieniężnej oraz sprawozdanie z działalności NIK za ubiegły rok), uchwałodawcze

(np. uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, projekt statutu

i budżetu NIK, okresowy plan pracy Izby – art. 23 ustawy o NIK). Również w litewskim

naczelnym organie kontroli - Kontroli Państwowej – zasada jednoosobowego kierownictwa

łączona jest z kolegialnością. Jednakże proporcje tych zasad są odwrócone. Rola ciała

kolegialnego – Rady – potraktowana jest marginalnie, jej głównym zadaniem jest udzielanie

wskazówek dotyczących działalności całej instytucji. Samodzielność Rady ograniczona jest

przez kontrolera państwowego. To właśnie jemu prawo przyznaje wiodącą pozycję

w Kontroli Państwa, włącznie z podejmowaniem najważniejszych rozstrzygnięć dotyczących

całej instytucji.

Warto zaznaczyć, iż w omawianym modelu zasada kolegialności wyraża się również

w funkcjonowaniu innych wieloosobowych ciał (często na niższych szczeblach) w organie

kontroli. Jako przykład mogą posłużyć rozwiązania niemieckie i czeskie. W Federalnej Izbie

Obrachunkowej działają kolegia, grupy kontroli, senaty. W Czechach decyzje mniejszej wagi

podejmowane są przez kilkuosobowe zespoły członków naczelnego organu kontroli, którym

jest Narodowy Urząd Kontrolny (dalej NUK), zwane senatami. Można również nadmienić, że

w krajach, w których kontrola państwowa sprawowana jest przez organ sądowy, zasada

kolegialności przejawia się głównie w kilkuosobowym wydawaniu orzeczeń i rozpatrywaniu

środków odwoławczych na działania kontrolne.

Dokonując klasyfikacji na modele monokratyczne i kolegialne, należy wyraźnie

rozgraniczyć pozycję jednoosobowego organu kontroli państwowej (nazwanego umownie

kontrolerem generalnym) od pozycji szefa (najczęściej prezesa) kolegialnego organu tej

kontroli. W pierwszym typie organów wykonywanie funkcji kontroli państwowej należy de

facto do odpowiedniego urzędu (NAO, Rigsrevisionen). Odpowiedzialność za jego działania

ponosi kontroler generalny, on też podejmuje najważniejsze rozstrzygnięcia dotyczące

funkcjonowania kontroli państwowej i działa jako samoistny organ państwa. W tym modelu

urząd jest uznawany za aparat pomocniczy jednoosobowego organu kontroli państwowej.

                                                          
4 Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. DzU z 2001 r., nr 85, poz. 937, ze zm.).
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Natomiast w drugim modelu jednoosobowy podmiot (prezes), mimo że często jego pozycja

i kompetencje zbliżają się do kontrolera generalnego, jest tylko wewnętrznym organem

kolegialnej instytucji kontroli państwowej. W tym wypadku prezesa należy postrzegać jako

podmiot (organ niesamoistny), który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie naczelnego

organu kontroli państwowej.

W kontekście powyższych rozważań pojawia się problem o charakterze

teoretycznoprawnym. Otóż z punktu widzenia doktryny prawa wątpliwości budzi uznanie za

organ całej instytucji kontroli państwowej. W Polsce rozwiązanie to wyraża się w określeniu

Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego organu kontroli państwowej (art. 1 ust. 1 ustawy

o NIK i art. 202 ust. 1 Konstytucji RP5). Trudno na gruncie prawa polskiego zgodzić się

z ustawodawcą, który za organ państwa uznaje całą strukturę organizacyjną, hierarchiczną

i urzędniczą, jaką jest Najwyższa Izba Kontroli. Zwłaszcza pojawia się pytanie, czy instytucja

złożona z pracowników, departamentów i delegatur może stanowić organ mający określone

kompetencje, czy ponoszący odpowiedzialność prawną za podejmowane czynności

i działania? Jednak bliższa analiza tych problemów powinna być przedmiotem osobnych

rozważań.

Przechodząc do dalszej systematyzacji można wyróżnić modele, w których organy

kontroli państwowej powoływane są na czas nieokreślony lub mają wyznaczoną kadencję.

Pierwszy przypadek dotyczy organów jednoosobowych, w których osoby w zasadzie

sprawują swój urząd dożywotnio, choć stwarza się możliwości ich odwołania czy przejścia na

emeryturę. Drugi przypadek odnoszony jest natomiast nie do samej instytucji kontroli

państwowej, lecz do jej organów wewnętrznych. Mają one charakter trwały, ale i rotacyjny.

Trwałość oznacza, że podczas trwania kadencji osobę zajmującą określone stanowisko można

odwołać, jeśli zaistnieją określone prawem przesłanki. Rotacja zaś przewiduje zmianę osób na

danych stanowiskach po upływie kadencji. Kadencje prezesów określone są albo na

kilkanaście lat z zakazem ponownego wyboru (w Niemczech i Austrii 12 lat), albo na lat kilka

(w Polsce 6 lat, na Litwie 5, w Czechach 9) z możliwością powołania na drugą kadencję.

W Polsce trwałość najwyższych stanowisk w NIK zapewniona jest ustawowo. Prezesa

i członków Kolegium można odwołać, jeżeli zrzekli się oni stanowiska (funkcji) lub zostali

skazani prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa. Ponadto przyczyną

odwołania prezesa jest trwała niezdolność do pełnienia obowiązków na skutek choroby oraz

                                                          
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
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orzeczenie Trybunału Stanu o zakazie zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia

szczególnie odpowiedzialnych funkcji w organach państwowych (art. 17 ustawy o NIK).

Członka Kolegium można również odwołać, jeżeli przez ponad rok nie uczestniczył

w posiedzeniach tego organu oraz jeśli przestał zajmować określone w ustawie stanowiska

w Najwyższej Izbie Kontroli ( art. 22 ust. 6).

Kryterium wyróżnienia kolejnych modeli kontroli państwowej jest pozycja naczelnego

organu kontroli w systemie organów państwa i w trójpodziale władzy. Pod tym względem

różnorodność modeli jest imponująca. Organ kontroli państwowej może być bowiem częścią

władzy ustawodawczej, wykonawczej lub sądowniczej albo instytucją niezależną, działającą

poza tradycyjnym trójpodziałem. Na wstępie należy jednak wskazać, iż powyższe podziały są

nieostre, nie ma bowiem takich organów kontroli państwowej, które zajmują się wyłącznie

wykonywaniem jednej z trzech zasadniczych funkcji państwa, tj. stanowieniem ustaw, ich

realizacją lub wymiarem sprawiedliwości. Często wręcz nie wykonują żadnej z tych funkcji.

W większości państw europejskich obserwuje się bliskie powiązania kontroli

państwowej z legislatywą, jednakże nie można naczelnego organu kontroli utożsamiać

z władzą ustawodawczą. Oczywiście najwyższe instytucje kontrolujące nie mają kompetencji

do wydawania ustaw, a ich uprawnienia do stanowienia przepisów prawa nie mogą być

utożsamiane z zadaniami ustawodawcy. Generalnie relacje między omawianymi instytucjami

kontroli a parlamentem można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to powiązania o charakterze

personalnym, druga dotyczy możliwości zlecania kontroli przez legislatywę, trzecia łączy się

z wykonywaniem funkcji informacyjno-sygnalizacyjnej przez organy kontroli państwowej.

Wyrazem relacji personalnych jest wpływ parlamentu na skład osobowy organu kontroli.

W Niemczech, Austrii, Polsce i na Litwie szefa tego organu powołuje władza ustawodawcza,

a w Czechach i Wielkiej Brytanii nominacja taka odbywa się na wniosek parlamentu. Można

dodać, że Kontroler i Audytor Generalny w Zjednoczonym Królestwie jest urzędnikiem Izby

Gmin (art. 1 ust. 1 ustawy z 1983 r. o kontroli krajowej6). Ponadto legislatywa uczestniczy

w powoływaniu członków wewnętrznych organów kolegialnych kontroli państwowej, co ma

miejsce np. w Czechach, Holandii i Polsce (członków Kolegium i wiceprezesów Najwyższej

Izby Kontroli powołuje i odwołuje marszałek Sejmu).

Jednym z najważniejszych zadań naczelnych organów kontroli jest przekazywanie

parlamentom różnego rodzaju informacji. Zasadą jest, że najwyższe instytucje kontrolujące

składają legislatywie globalne sprawozdania z przeprowadzonych w danym roku kontroli,

                                                          
6 The Public General Acts and General Synod, Measures 1983, chapter 44.
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które mogą być odrębnym dokumentem lub częścią sprawozdania rocznego z działalności

naczelnego organu kontroli. Dokumenty te wpływają też pośrednio na udzielenie rządowi

absolutorium, a także na planowanie przyszłorocznego budżetu. Nie we wszystkich bowiem

krajach organ kontroli może składać odrębne i oficjalne propozycje w tych sprawach. Częstą

praktyką jest informowanie parlamentu o wynikach wybranych kontroli. Sprawozdania takie

przygotowywane są we Francji, Holandii, Danii, Niemczech i Polsce. Powodem ich

opracowywania może być zlecanie konkretnych kontroli przez parlament. Często też organ

kontroli chce zwrócić uwagę legislatywy na sprawy o szczególnym znaczeniu lub

wymagające szybkiej interwencji. Czasami władza ustawodawcza występuje z prośbą

o przygotowanie i przedstawienie określonych informacji, które następnie relacjonowane są

przez przedstawiciela organu kontroli na forum parlamentu lub na posiedzeniach jego

komisji. Zdarza się również, że najwyższa instytucja kontrolująca opracowuje i przedkłada

legislatywie projekty aktów prawnych albo wyraża opinie w tych sprawach.

Przepływ informacji jest podstawową płaszczyzną współdziałania organów kontroli

z władzą ustawodawczą. Działalność najwyższych instytucji kontrolujących podkreśla

funkcję kreacyjną organów prawodawczych7 oraz dostarcza materiału do wykonywania

kontroli parlamentarnej.

Modele, w których kontrola państwowa jest częścią władzy wykonawczej, należą

dzisiaj do rzadkości. Niegdyś były one powszechne w krajach socjalistycznych, a o ich

wprowadzeniu decydowały głównie kryteria polityczne. W latach 1952-1956 i 1976-1980

model taki występował również w Polsce. Cechowało go podporządkowanie administracji

rządowej, monokratyzm i możliwość stosowania środków przymusu. Elementy takich

rozwiązań jeszcze do 1991 r. utrzymywały się w Danii. Aktualnie omawiany model kontroli

państwowej występuje na Białorusi. Funkcje naczelnego organu kontroli wykonuje tu

Komitet Kontroli Państwowej, całkowicie podporządkowany prezydentowi republiki. Komitet

wprawdzie nie jest organem administracji, zachowuje organizacyjną i funkcjonalną odrębność

od administracji, jednakże intensywność powiązań z prezydentem eliminuje jego niezależność

od władzy wykonawczej.

Abstrahując od rozwiązań białoruskich, które w sensie teoretycznym są interesującym,

ale odosobnionym wypadkiem8, należy wskazać zasadnicze wady modelu kontroli

państwowej podporządkowanego egzekutywie. Są nimi słaba skuteczność i wątpliwa

obiektywność działania najwyższej instytucji kontrolującej, głównie z uwagi na fakt

podporządkowania kontrolującego kontrolowanemu.

                                                          
7 W. Skrzydło (red.): Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, Warszawa 1997, s. 18.
8 A. Sylwestrzak: Komitet Kontroli Państwowej w Republice Białoruś, „Kontrola Państwowa” nr 1/2001.
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Posługując się kryterium miejsca najwyższej instytucji kontrolującej w trójpodziale

władzy, należy wreszcie wymienić organy kontroli zaliczane do sądownictwa. Są nimi

trybunały obrachunkowe działające m.in. we Francji, Hiszpanii czy Portugalii. Przynależność

trybunałów do władzy sądowniczej jest bezsporna9. Zasadniczo wynika ona z konstytucji

i innych ustaw, a także z wielowiekowej tradycji (początki tych instytucji sięgają bowiem

średniowiecza). O sądowym charakterze trybunałów obrachunkowych decyduje również ich

skład, kompetencje i procedura działania. W skład tych organów wchodzą niezawiśli

sędziowie, którzy łączą wykonywanie funkcji kontrolnych i judykacyjnych. Spośród

uprawnień naczelnych organów kontroli trybunały wyróżniają przede wszystkim uprawnienia

do wydawania orzeczeń połączone z możliwością ich egzekwowania. Na przykład francuski

Trybunał Obrachunkowy (Cour des Comptes, dalej: TO), dysponując środkami przymusu

nakłada kary za wykryte błędy, deficyty, a także za zwłokę, utrudnienia i opóźnienia

księgowych w dostarczaniu materiałów do kontroli lub odpowiedzi na stawiane zarzuty

(oddział 4 kodeksu sądownictwa finansowego10). Warto również wskazać, że działalność

orzecznicza TO polega m.in. na rozpatrywaniu odwołań od ostatecznych rozstrzygnięć

regionalnych izb obrachunkowych11.

Rekapitulując powyższe rozważania należy stwierdzić, że poza naczelnymi organami

kontroli zaliczanymi do władzy sądowniczej lub wykonawczej, istnieje wiele instytucji

w różny sposób powiązanych z parlamentem, ale zachowujących status niezależnego organu.

W tej ostatniej grupie można wskazać na najwyższe instytucje kontrolujące, które nazywa się

organami pomocniczymi czy wspomagającymi parlament (w Wielkiej Brytanii, Irlandii),

a nawet uznawanymi za jego część (w Danii) oraz na organy umieszczone poza tradycyjnym

trójpodziałem władzy, w tym organy niezawisłe, podległe jedynie ustawie, jak niemiecka

Federalna Izba Obrachunkowa12.

                                                          
9 Zob. P. M. Gaudement: Finanse publiczne, Warszawa 1990, s. 280.
10 Zob. Trybunał Obrachunkowy Republiki Francuskiej, przepisy wprowadzone ustawą nr 94 – 1132

z 27 grudnia 1994 r. [w:] Materiały merytoryczne (wybór), Departament Organizacyjny Najwyższej Izby
Kontroli, s. 5 i nast., 7-14 września 1997 r. (w bibliotece NIK).

11 E. Ruśkowski: Kontrola działalności finansowej gmin we Francji [w:] E. Ruśkowski, E. Tegler: Kontrola
działalności finansowej gmin we Francji i w Niemczech. Wnioski dla Polski, Białystok 1991, s. 26.

12 W literaturze pozycja ustrojowa FIO budzi kontrowersje, zob. np. S. Thiemann: Die Staatsrechtliche stellung
der Finanzkontrolle des Bundes, Berlin 1974, s. 298 i nast.; K. Stern: Das Statsrecht der Bundesrepublik
Deutschland, t II, Staatsorgane, Staatsfunktionen, Finanz- und Haushaltsverfassung, Notstandsverfassung,
München 1980, s. 450 i nast.; H. Siedentopf: Kontrola administracji przez izby obrachunkowe [w:] J.
Łętowski, J. P. Pruszyński (red.): Administracja Republiki Federalnej Niemiec, Ossolineum 1983, s. 155.
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Trzeba zaznaczyć, że z parlamentem powiązane są również organy kontroli

państwowej zaliczane do sądownictwa i egzekutywy, zwłaszcza w zakresie wypełniania

funkcji informacyjno-sygnalizacyjnej. Niezależnie bowiem od sklasyfikowania naczelnych

organów kontroli w trójpodziale władzy instytucje te są uważane za gwaranta uprawnień

legislatywy, a ich działalność służy ochronie pozycji parlamentu i jego nadrzędności

w systemie organów państwa13.

Ustawodawcy starają się w różny sposób wyeksponować pozycję ustrojową organów

kontroli państwowej nieprzyporządkowanych żadnej z władz; częstym sposobem jest

umieszczenie omawianych organów w osobnym rozdziale konstytucji. Pozycja tych instytucji

skłania również do refleksji nad koncepcją tzw. czwartej władzy14.

Podział na różne modele może również dotyczyć wewnętrznej struktury (stopnia

scentralizowania) kontroli państwowej. W związku z tym można wyróżnić państwa,

w których występuje jeden centralny urząd tej kontroli (np. Wielka Brytania, Dania, Francja)

oraz kraje, w których funkcjonują terenowe jednostki organizacyjne powiązane z urzędem

centralnym (Polska, Czechy, Litwa). Jednostki te zajmują się zwykle kontrolą organów

i innych podmiotów działających w terenie.

Kontrola na niższych szczeblach podziału terytorialnego państwa może być również

prowadzona przez inne instytucje, w różny sposób powiązane z naczelnym organem kontroli.

We Francji np. Trybunał Obrachunkowy odznacza się jednolitą strukturą wewnętrzną, ale

obowiązują tu szczególne rozwiązania dotyczące kontroli lokalnej. Kontrola ta sprawowana

jest przez regionalne izby obrachunkowe, które zostały strukturalnie i funkcjonalnie

podporządkowane naczelnemu organowi kontroli. Izby te są odrębnymi organami, jednak

nadzór nad nimi sprawuje prezes TO, który ma również wpływ na obsadę stanowisk w r.i.o.,

ponadto Trybunał jest organem odwoławczym od ich rozstrzygnięć15.

Na tle powyższego kryterium klasyfikacji modeli kontroli państwowej osobliwie

przedstawia się kontrola w państwie federalnym. W Niemczech obok Federalnej Izby

Obrachunkowej działają izby krajowe, które nie mogą być utożsamiane z terenowymi

jednostkami naczelnego organu kontroli. W tych systemach kontrola państwowa

wykonywana jest na szczeblu federacji i kraju przez niezależne, a jedynie współdziałające ze

                                                          
13 L. Garlicki: Ochrona konstytucyjności i praworządności, „Państwo i Prawo” nr 10/1987.
14 Por. I. Sierpowska: Pozycja Najwyższej Izby Kontroli w systemie organów państwa, „Acta Universitatis

Wratislaviensis” 2002, Przegląd Prawa i Administracji XLIX, s. 208; A. Sylwestrzak: Władza czwarta –
kontrolująca, „Państwo i Prawo” nr 7/1992; R. Szawłowski: Próba zarysu historii najwyższych państwowych
organów kontroli w Polsce (artykuł recenzyjny), „Kontrola Państwowa” nr 4/1998.

15 Zob. B. Konopka: Relacje między Najwyższą Izbą Kontroli a regionalnymi izbami obrachunkowymi,
„Samorząd Terytorialny” nr 7-8/1993; N. Gajl: Izba Obrachunkowa i regionalne izby obrachunkowe we
Francji, „Kontrola Państwowa” nr 3/1992.
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sobą organy16. Szczególne rozwiązania przyjmuje prawo austriackie. Charakterystyczną cechą

pozycji Izby Obrachunkowej jest to, że w sprawach dotyczących całego państwa działa ona

jako Związkowa Izba Obrachunkowa podległa parlamentowi związku, zaś w sprawach

odnoszących się do poszczególnych krajów jest izbą krajową i organem lokalnego

parlamentu17.

Rozróżnienie modeli kontroli może nastąpić także na podstawie prawa zastosowania

przymusu. Dadzą się tu wyróżnić modele o charakterze władczym i niewładczym. Używanie

przymusu nie łączy się z funkcją kontrolną. Zadaniem kontroli nie jest nakazywanie usunięcia

wykrytych błędów ani stosowanie sankcji. Generalnie zadania takie wykonują organy, którym

przekazywane są wyniki kontroli (organy nadzoru, rząd, parlament), a nie najwyższe

instytucje kontrolujące. Stąd też modele o charakterze niewładczym występują w większości

państw europejskich, eksponowane są również w międzynarodowych dokumentach

i standardach kontroli. Są jednak takie rodzaje kontroli (w tym kontrola państwowa), którym

prawo przyznaje możliwość posługiwania się przymusem. Motywacje takich rozwiązań są

różnorodne, mogą być wynikiem określonej tradycji czy pozycji ustrojowej naczelnego

organu kontroli lub mogą o nich decydować czynniki polityczne albo ekonomiczne.

Niewątpliwie modele o charakterze władczym tworzą trybunały obrachunkowe. W wypadku

tych organów uprawnienia powyższe uzasadnia nie tylko historia, ale przede wszystkim status

trybunałów. Są one jednocześnie sądami i organami kontroli, a ich działalność kontrolna

łączy się z orzecznictwem i stosowane są do niej standardy jurysdykcyjne. Jako niezależne

sądy i przedstawiciele odrębnej władzy, trybunały wyrażają wolę państwa w orzeczeniach,

które władczo wkraczają w prawa i obowiązki kontrolowanych podmiotów, a zabezpiecza je

przymus państwowy.

Środkami władczymi dysponują również organy umieszczone poza trójpodziałem

władzy. Władczy model kontroli państwowej funkcjonował w państwach socjalistycznych.

Przykładem może być polski organ tej kontroli, który m.in. wydawał zarządzenia doraźne,

orzeczenia odszkodowawcze oraz stosował sankcje dyscyplinarne i kary pieniężne18. Po

reformach ustrojowych w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej zrezygnowano

z przyznawania analizowanym instytucjom uprawnień władczych. Jednak niektóre z nich

                                                          
16 E. Kaltenbach: Kontrola finansów przez Federalną Izbę Obrachunkową w Niemczech, „Przegląd Sejmowy”

nr 6/1997; R. P. Krawczyk: Federalna Izba Obrachunkowa w Niemczech – porównania i wnioski, „Kontrola
Państwowa” nr 5/1992.

17 F. Fiedler: Izba Obrachunkowa a parlament w Austrii, „Kontrola Państwowa” nr 6/1996.
18 Zob. np. art. 21-23 ustawy z 22 listopada 1952 r. o kontroli państwowej (DzU nr 47, poz. 316.); art. 26

ustawy z 13 grudnia 1957 r o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU nr 61, poz. 330); art. 15 ustawy z 27 marca
1976 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU nr 12, poz. 66).
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nadal mają takie kompetencje. Czeski Narodowy Urząd Kontrolny (NUK) może nałożyć

grzywnę na osobę, która przyczyniła się do niewykonania przez jednostkę kontrolowaną

obowiązków wynikających z konieczności współpracy z kontrolerem. W razie

nieskuteczności grzywny można wymierzyć kolejną. Dochody z tych kar zasilają budżet

państwa, a ich egzekucją zajmuje się NUK. Uprawnienia do stosowania środków władczych

ma także białoruski organ kontroli państwowej. Może on ustanawiać różnego rodzaju nakazy

i zakazy względem jednostek kontrolowanych (np. może zawiesić działalność podmiotów

gospodarczych produkujących towary złej jakości), które przyjmują postać decyzji

administracyjnych. Kompetencje te mają charakter nadzorczy i można je przyrównać do

uprawnień kontroli międzyresortowych w Polsce.

Nadanie organom kontroli państwowej kompetencji władczych, moim zdaniem, jest

zasadne w odniesieniu do organów sądowych (trybunałów obrachunkowych), których

działalność kontrolna idzie w parze z orzeczniczą. W pozostałych wypadkach przyznawanie

takich kompetencji wydaje się niepotrzebnym obciążaniem i absorbowaniem organów

kontroli. Chociaż stosowanie przymusu może podnosić efektywność kontroli, to lepiej

poprawiać jej skuteczność za pośrednictwem innych mechanizmów (np. przez odwołanie się

do autorytetu najwyższej instytucji kontrolującej).

Dotychczasowa klasyfikacja opierała się głównie na kryteriach dotyczących statusu

i struktury naczelnych organów kontroli. Zdecydowanie mniej różnic występuje

w odniesieniu do zadań i funkcji analizowanych instytucji. Tym samym trudne jest określenie

odmiennych czy przeciwstawnych modeli jedynie przy zastosowaniu takich kryteriów.

Niemniej można wyodrębnić modele, w których występuje podział na kontrolę wykonania

zadań19 i kontrolę finansową oraz modele, w których brak takiego rozróżnienia, a gdzie

weryfikacji finansowej poświęca się znacznie mniej uwagi.

W XIX wieku w większości państw europejskich kontrola finansowa była

dominującym, a często jedynym rodzajem działalności naczelnego organu kontroli.

Przeprowadzano ją opierając się na kryterium legalności. Dopiero po II wojnie światowej

zaczęto poszerzać kompetencje kontroli państwowej o dodatkowe kryteria, co umożliwiało

dokładniejsze badanie zarządzania środkami publicznymi i efektów ich wykorzystania.

Kontrole finansowe sprowadzają się do badania rachunków i dokumentacji księgowej

danej jednostki. Najczęściej są to kontrole wyrywkowe, których przedmiotem są tylko

wybrane dokumenty. Prace w tym zakresie opierają się często na technikach statystycznych

                                                          
19 Ten rodzaj weryfikacji określa się również kontrolą value for money (efektu za pieniądze), kontrolą

efektywności, kontrolą zarządzania, performance audit.
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(Wielka Brytania), porównawczych, analitycznych, które eliminują konieczność badania

wszystkich dokumentów. Dużym usprawnieniem działalności kontroli państwowej w tej

dziedzinie jest skomputeryzowanie systemu rachunkowości20 oraz powszechne akceptowanie

ogólnych zasad księgowości. Kontrola finansowa kończy się zazwyczaj udzieleniem

(odmową udzielenia) akceptacji poszczególnych rachunków odzwierciedlających transakcje

finansowe badanej jednostki.

Warto tu wskazać na szczególny rodzaj kontroli finansowej, jaki występuje w Wielkiej

Brytanii. Obok kontroli ex post przeprowadza się również wstępną kontrolę finansową. Celem

tej kontroli jest zbadanie, czy otwieranie kredytów budżetowych odbywa się zgodnie

z prawem i wolą parlamentu. Otwarcie kredytu przez Ministerstwo Skarbu uzależnione jest od

zgody Kontrolera i Audytora Generalnego. Dopiero po jej otrzymaniu Bank Anglii może

dokonać odpowiednich przelewów na rachunek Ministerstwa Skarbu21. Ponadto w ramach

kontroli ex ante naczelny organ kontroli wykonuje również ogólną kontrolę przychodów

państwa. Bank Anglii i Bank Irlandii powiadamiają go codziennie o wysokości wpływów

(wpłaty dokonywane na rachunek Ministerstwa Skarbu) zasilających budżet państwa.

We Francji natomiast weryfikacja finansowa zajmuje dominującą pozycję

w działalności Trybunału Obrachunkowego. Badaniem dowodów księgowych zajmuje się tu

sąd, a procedura jest bardziej rozbudowana – w porównaniu z krajami anglosaskimi.

W postępowaniu tym uczestniczy prokurator generalny, a kończy się ono wydaniem

orzeczenia sądowego.

Kontrola finansowa bada tylko wycinek działalności określonego podmiotu i nie daje

możliwości wszechstronnej oceny gospodarowania środkami publicznymi. Szersze

możliwości w tym zakresie stwarza kontrola „efektu za pieniądze”. Daje ona większe

gwarancje osiągnięcia celu funkcji kontrolnej, ponieważ oprócz kryterium legalności

wykorzystuje wiele innych ocen, przede wszystkim bada ochronę „publicznego grosza” pod

kątem stosowania reguł ekonomicznych i zasad wolnego rynku w kontrolowanej działalności.

                                                          
20 W Danii w 1976 r. został wprowadzony przez parlament scentralizowany system księgowy. Obejmuje on

wszystkie organy rządowe (różnego szczebla), które co miesiąc przekazują legislatywie swoje dane
dotyczące operacji finansowych. Urząd Kontroli Państwowej ma swobodny dostęp do tego
skomputeryzowanego systemu i może przeprowadzać analizę danych, dzięki czemu ocenia ryzyko, dokonuje
klasyfikacji różnych instytucji i ustala priorytety w zakresie kontroli.

21 J. Mazur: Kontroler i Audytor Generalny jako organ wspomagający Izbę Gmin, „Kontrola Państwowa”
nr 1/1995; zob. też E. C. S. Wade, A. W. Bradley: Constitutional and administrative law, London 1986, s. 288.
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W kontroli value for money wykorzystywane są kryteria, które można określić

wspólną nazwą „3 razy e”, są nimi: oszczędność (economy), wydajność (efficiency)

i skuteczność (effectiveness)22. Za ich pomocą bada się np. w Danii, czy zadania zostały

zrealizowane w możliwie najlepszy sposób i zgodnie z założeniami parlamentu, czy

zarządzający stworzyli odpowiedni przepływ informacji, który zapewnia najlepsze

osiągnięcie założonych celów. Działania powyższe nazywane są także „kontrolą wyników”,

ponieważ skupiają się nie na badaniu polityki rządu, lecz na ustalaniu, czy jego zadania są

właściwie wykonywane i czy planowane wyniki osiąga się przy najlepszym wykorzystaniu

zasobów. W Wielkiej Brytanii nadrzędny cel tej kontroli sprowadza się do dążenia, aby

społeczeństwo otrzymało maksymalną korzyść za swoje pieniądze. Wśród celów

cząstkowych należy wymienić: zapewnienie parlamentu, że środki publiczne zostały wydane

zgodnie z jego wolą; usprawnienie kontroli finansowej w ministerstwach i innych organach;

zwiększenie korzyści uzyskiwanych z zasobów uruchamianych przez parlament; ulepszenie

technik i jakości kontroli sektora publicznego23.

Przeprowadzenie delimitacji na modele, w których wyróżnia się kontrolę finansową

i kontrolę wykonania zadań (Wielka Brytania, Dania, Irlandia) oraz na modele, w których ten

podział nie występuje, nie jest łatwe i jednoznaczne. Są bowiem i takie systemy, w których

ustawodawstwo nie dokonuje wyraźnego rozgraniczenia, a naczelne organy kontroli stosują

kryteria „3 razy e”. W praktyce ich działalność zbliżona jest do funkcjonowania kontroli

państwowej w krajach anglosaskich. Rozwiązania takie występują w Niemczech, Austrii

i Holandii.

Holenderska Powszechna Izba Obrachunkowa obok kontroli legalności przeprowadza

kontrolę celowości. Izba bada sposób realizacji celów budżetowych oraz ekonomiczne

aspekty działalności podmiotów kontrolowanych, takie jak skuteczność i oszczędność

wykorzystywania środków. Tak szeroko rozumiane kryterium celowości zbliża działalność

PIO do kontroli wykonania zadań obecnej w prezentowanych wyżej systemach. Kontrola

celowości ma charakter fakultatywny, a Izba samodzielnie ustala przedmiot i zakres

postępowania.

                                                          
22 Zob. P. Birkinshaw: Zażalenia, środki prawne i państwo [w:] Problemy prawa angielskiego i europejskiego

oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry), pod red. K. Nowackiego, „Acta Universitatis
Wratislaviensis” 2000, Prawo CCLXXII, s. 115; J. Owczarek: Value for money, czyli efekt za pieniądze,
„Kontrola Państwowa” nr 3/1997.

23 Narodowy Urząd Audytorski w Wielkiej Brytanii, „Kontrola Państwowa” nr 6/1992.
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W Niemczech Federalna Izba Obrachunkowa przeprowadza kontrole prawidłowości
i gospodarności. W ramach prawidłowości (Ordnungsmä ßigkeit) badana jest legalność,
przestrzeganie ustaw, przepisów i zasad prawa budżetowego oraz przepisów
administracyjnych, jak również kompletność i poprawność dokumentów24. Kryterium
gospodarności (Wirtschaftlichkeit) jest złożone. Podobnie jak w krajach anglosaskich również
w Niemczech, w ramach kontroli gospodarności bada się oszczędność, wydajność
i skuteczność działania. Dane działanie jest wtedy gospodarne, gdy cel został osiągnięty przy
jak najmniejszych nakładach. Sprawdza się np., czy zadania mogą być realizowane
skuteczniej przy mniejszych nakładach osobowych i rzeczowych (§ 90 ustawy o budżecie
federalnym25), czy procedury i sposób pracy są celowe, czy personel został odpowiednio
zaangażowany, czy stanowiska i miejsca pracy są prawidłowo oceniane. Kontrola powyższa
nie ogranicza się do przeglądania rachunków, ale przede wszystkim skupia się na ocenie
prawidłowości materialnej. Trzeba również zaznaczyć, iż w Niemczech posiłkowo stosowane
jest kryterium celowości. Mierniki gospodarności i legalności łączą się ze sobą, często nakaz
gospodarności wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Brak podziału na kontrolę finansową i kontrolę value for money występuje m.in.
w Polsce i Czechach. Brak takiego rozgraniczenia łączy się tu z tradycją, zwłaszcza
z okresem socjalizmu, kiedy powszechne były weryfikacje obejmujące całą działalność
badanej jednostki. W sferze aktywności naczelnych organów kontroli tych państw można
jednak wskazać elementy właściwe obu rodzajom omawianych kontroli, zwłaszcza kontroli
wykonania zadań. Odpowiednikiem takiej weryfikacji w Czechach i w Polsce jest kontrola
posługująca się kryterium gospodarności (i częściowo celowości), którego interpretacja
przyjmuje zbliżone znaczenie do oszczędności, wydajności i skuteczności. Stosując kryterium
gospodarności, Najwyższa Izba Kontroli ustala, czy działania badanej jednostki są zgodne
z zasadami efektywnej gospodarki, czy środki, którymi dysponuje dany podmiot są
wykorzystywane oszczędnie i wydajnie. NIK bada również relacje pomiędzy nakładami
i efektami sprawdzając, czy na skutek poniesionych kosztów można było osiągnąć lepszy
wynik lub czy dany efekt można było uzyskać mniejszym nakładem środków. Natomiast
celowość to sprawdzanie realizacji celów określonych aktami normatywnymi
obowiązującymi dany podmiot, analizowanie zasadności działania z założonymi celami, jak
również badanie, czy zastosowane metody i środki były optymalne dla osiągnięcia
wyznaczonych celów26.

                                                          
24 H. von Wedel: Status prawny i zadania Federalnej Izby Obrachunkowej Niemiec, „Kontrola Państwowa”

nr 5/1999.
25 Ustawa z 19 sierpnia 1969 r. o budżecie federalnym (Bundesgesetzblatt I, s. 1284, zm. Bundesgesetzblatt I,

s. 2605).
26 W. Jaworska-Gromczyńska: Konstytucyjne kryteria ocen kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola

Państwowa” nr 5/1998; Interpretacja wyników kontroli, „Biuletyn Informacyjny”, NIK nr 2/1996.
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Tylko we Francji stosowanie podobnych mierników jest bardziej ograniczone, bowiem
Trybunał Obrachunkowy zajmuje się głównie kontrolą finansową. Jednakże i TO może badać
gospodarowanie zasobami pieniężnymi i właściwe nimi zarządzanie (por. art. L 135-3
kodeksu sądownictwa finansowego).

Podsumowaniem powyższej systematyzacji może być jeszcze jeden sposób
klasyfikacji, który nawiązuje do pewnej konwencji. Nie wskazuje on nowych elementów
analizowanych instytucji, jest raczej kompilacją wymienionych już cech. Chodzi tu o podział
na modele typu: kontroler generalny, trybunał, izba, urząd. I tak, organy typu kontroler
generalny charakteryzuje monokratyzm, brak kadencji, centralistyczna struktura wewnętrzna,
silny związek z parlamentem, brak środków władczych oraz wyraźny podział na kontrolę
finansową (audyt) i kontrolę wykonania zadań. Model ten funkcjonuje w Wielkiej Brytanii,
Danii i Irlandii.

Trybunały, izby i urzędy łączą dwie zasadnicze cechy: kolegialność, która uzupełniana
jest zasadą jednoosobowego kierownictwa prezesa organu, oraz kadencyjność. Ponadto izby
i urzędy są blisko związane z władzą ustawodawczą.

Trybunały charakteryzuje wspomniana już przynależność do władzy sądowniczej,
uprawnienia do stosowania przymusu, jak również jednostopniowa struktura wewnętrzna oraz
zajmowanie się głównie kontrolą finansową. Izby mają wiele cech wspólnych z trybunałami.
Do trybunałów zbliża je częściowo organizacja, procedura działania i status członków.
Nazywa się je czasem organami quasi-sądowymi. Izby nie wypełniają jednak funkcji
judykacyjnej, nie posługują się również środkami władczymi. Zatem pomimo innych
podobieństw do trybunałów nie powinno się ich zaliczać do władzy sądowniczej. Modele
typu izba istnieją np. w Niemczech, Austrii, Holandii.

Cechami charakteryzującymi urzędy, oprócz wspomnianej już kolegialności
i kadencyjności, jest niejednolita struktura wewnętrzna (podział rzeczowy i terytorialny; urząd
centralny i jednostki terenowe) oraz brak podziału na kontrolę finansową i kontrolę
efektywności. Niektóre naczelne organy kontroli wyposażone są w środki władcze. Modele
typu urząd występują w Czechach, na Litwie oraz w Polsce (Najwyższa Izba Kontroli, mimo
swej nazwy powinna być zaliczana do organów typu urząd, a nie typu izba).

Różnice istniejące pomiędzy naczelnymi organami kontroli związane są przede
wszystkim z ich historycznym rodowodem. Ponadto rozwój tych instytucji został
ukształtowany przez czynniki ustrojowe, polityczne, ekonomiczne oraz współpracę
międzynarodową. Ta ostatnia zajmuje obecnie znaczące miejsce w działalności najwyższych
instytucji kontrolujących i jest jedną z tych sfer aktywności, która zbliża i upodabnia różne
modele kontroli państwowej w Europie.

dr Iwona Sierpowska
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

(J. U. Wrocław)



Jarosław  Storczyński

 ŚRODKI   NADZORU   NAD   DZIAŁALNOŚCIĄ
JEDNOSTEK   SAMORZĄDU   TERYTORIALNEGO   DE LEGE LATA

Uwagi ogólne

Jedną z najistotniejszych gwarancji wykonywania przez samorząd terytorialny zadań
publicznych w ramach i na podstawie przepisów prawa jest instytucja nadzoru nad
działalnością samorządu terytorialnego. Pojęcie nadzoru związane jest z decentralizacją
władzy publicznej, która w ten sposób ingeruje w działalność podmiotów realizujących część
zadań państwowych. Jak wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „przez nadzór
należy rozumieć określone procedury dające odpowiednim organom państwowym,
wyposażonym w stosowne kompetencje, prawo ustalania stanu faktycznego, jak też
korygowania działalności organu nadzorowanego” 1.

Nadzór polega na możliwości władczego wkraczania w działalność jednostki
nadzorowanej w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem 2. Nadzór jest ściśle związany
z kontrolą, ale jest od niej szerszy, gdyż z nadzoru zawsze wynika prawo do kontroli, a nie
każde prawo do kontroli wynika z nadzoru.

Kontrola, podobnie jak nadzór, była i jest przedmiotem zainteresowania doktryny
prawa3. Zdaniem M. Jaroszyńskiego: „kontrola to sprawdzenie stanu faktycznego”4. Z kolei
J. Starościak określił kontrolę jako obserwowanie określonych zjawisk, analizowanie ich
charakteru i przedstawienie spostrzeżeń organom kierującym działalnością jednostki
kontrolowanej 5. W. Dawidowicz przez kontrolę rozumie6:

                                                
1 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 5 października 1994 r. (sygn. akt  W.1/94) opubl. w OTK 1994 r. –

część II, BNP Iustitia, Warszawa 1995, poz. 47, s. 191 (in fine).
2 Z. Rybicki, S. Piątek: Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, PWN, Warszawa 1984, s. 263;

B. Dolnicki: Nadzór nad samorządem terytorialnym, Uniwersytet Śląski, Katowice 1993, s. 45;
C. Kosikowski, E. Ruśkowski: Finanse i prawo finansowe, tom 2, Białystok 1993, s. 61; B. Dolnicki:
Instytucja nadzoru jako instrument prawny służący ochronie praw podmiotowych - na przykładzie
samorządu terytorialnego, Humanistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka, ZSP, Katowice 1996, s. 40
(in fine); M. Szewczyk: Nadzór jako instytucja materialnego prawa administracyjnego, „Państwo i Prawo”,
nr 1/1997, s. 18.

3 Por. J. Służewski: Zarys nauki administracji, Warszawa 1979, s. 126; J. Starościak: Zarys nauki
administracji, Warszawa 1971, s. 356; B. Dolnicki: Nadzór nad samorządem terytorialnym, Uniwersytet
Śląski 1993, s. 56 i nast.

4 M. Jaroszyński, M. Zimmerman, W. Brzeziński: Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1956, s. 440.
5 J. Starościak: Prawo administracyjne, Warszawa 1977, s. 349.
6 W. Dawidowicz: Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1970, s. 34.
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a) zbadanie istniejącego stanu rzeczy;
b) zestawienie tego co istnieje z tym, co być powinno, co przewidują odpowiednie

wzorce czy normy postępowania i sformułowanie na tej podstawie odpowiedniej oceny;
c) wyjaśnienie przyczyn powstania tych rozbieżności i sformułowanie zaleceń

mających na celu wskazanie sposobów usunięcia niepożądanych zjawisk ujawnionych przez
kontrolę.

Zdaniem J. Langa, kontrola to porównywanie tego co jest, z tym co powinno być.
Celem kontroli jest zaś ustalenie, czy przewidziany stan został urzeczywistniony; aby można
to było uczynić, trzeba zbadać stan istniejący oraz znać stan postulowany 7.

Analiza poglądów doktryny wykazuje, że nie ma wśród nich zasadniczych różnic i że
poszczególne ujęcia kontroli są do siebie bardzo zbliżone. Reasumując można stwierdzić, że
kontrola obejmuje:

a) badanie stanu faktycznego,
b) porównanie go z określonymi wzorcami,
c) wskazanie nieprawidłowości,
d) wskazanie przyczyn ewentualnych nieprawidłowości,
e) sformułowanie wniosków co do przeciwdziałania powstawaniu nieprawidłowości

w przyszłości.
Organy nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego mają prawo

żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, powiatu
i województwa samorządowego, niezbędnych do wykonywania przysługujących im
uprawnień nadzorczych.

Natomiast organem niebędącym organem nadzoru nad działalnością samorządu
terytorialnego, a posiadającym uprawnienia kontrolne w stosunku do organów samorządu
terytorialnego, jest na podstawie art. 203 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.8

Najwyższa Izba Kontroli. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o NIK9, Izba
może kontrolować działalność organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych
osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych. Kontrola działalności
samorządu terytorialnego przeprowadzana jest pod względem legalności, gospodarności
i rzetelności. NIK podejmuje kontrole na zlecenie Sejmu lub jego organów, na wniosek
prezydenta RP, prezesa Rady Ministrów oraz z własnej inicjatywy.

                                                
7 J. Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska: Prawo administracyjne, PWN,

Warszawa 1996, s. 229. Por. również E. Ochendowski: Prawo administracyjne, Wyd. Comer 1994, s. 188.
8 DzU nr 78, poz. 483.
9 T.j. DzU z 2001 r., nr 85, poz. 937, ze zm.
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Kontrola jest instrumentem prawnym niezawierającym możliwości władczego

wkraczania w działalność podmiotów kontrolowanych w celu skorygowania tej działalności.

To właśnie brak owej możliwości władczego wkraczania organu kontroli w działalność

podmiotów kontrolowanych jest podstawową cechą różnicującą kontrolę od nadzoru.

Nadzór występuje jako czynność następcza w stosunku do kontroli, a jego zakres

i środki muszą wynikać z konkretnej normy prawnej. W odróżnieniu od nadzoru nad radami

narodowymi i ich organami obecne koncepcje nadzoru nad jednostkami samorządu

terytorialnego opierają się w większości na wzorcach z okresu Polski międzywojennej, a także

rozwiązaniach przyjętych w państwach Europy Zachodniej10.

Na podstawie art. 171 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., konstytucyjnymi

organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady

Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe11.

Jak wynika z uzasadnienia do uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 27 września 1994 r.12,

„w najszerszym znaczeniu organem nadzoru nad samorządem terytorialnym jest każdy organ,

któremu ustawa przyznała jakiekolwiek funkcje i kompetencje nadzorcze wobec jednostek

samorządu terytorialnego, to jednak w rozumieniu art. 86 ustawy o samorządzie gminnym

organami nadzoru są tylko te organy, które mogą stosować przewidziane w ustawie

>rozstrzygnięcia nadzorcze< będące w swej istocie aktami administracyjnymi, zaskarżalnymi

do sądu administracyjnego”13.

Biorąc powyższe pod uwagę  należy stwierdzić, że organami nadzoru nad

działalnością jednostek samorządu terytorialnego są :

a) prezes Rady Ministrów,

b) wojewoda,

c) kolegium regionalnej izby obrachunkowej.

                                                
10 Regionalne izby obrachunkowe dotychczas nie były w Polsce znane i można również pokusić się

o stwierdzenie, że mają oryginalne nasze rozwiązania, chociaż ich pierwowzorem były regionalne izby
obrachunkowe we Francji; szeroko na temat izb obrachunkowych we Francji i Niemczech zob. E. Ruśkowski,
E. Tegler: Kontrola działalności finansowej gmin we Francji i w Niemczech. Wnioski dla Polski,
Wydawnictwo „ERA” S.C., Białystok 1991.

11 Regionalne izby obrachunkowe działają na podstawie ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (t.j. DzU z 2001 r., nr 55, poz. 577, ze zm.).

12 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 27 września 1994 r. (sygn. akt  W. 10 / 93), opubl. w OTK 1994/2/46.
13 Patrz również postanowienie NSA SA/Wr 22/92 z 15 stycznia 1992 r., opubl. w ONSA nr 1/1993, poz. 15.
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Natomiast inne organy, choćby miały określone w przepisach prawa uprawnienia

w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, nie mogą być uznane za organy nadzoru.

Przykładowo, zgodnie z art. 171 ust. 2 Konstytucji RP, Sejm może rozwiązać organ

stanowiący samorządu terytorialnego, choć Sejm nie jest organem nadzoru i na uchwałę

Sejmu skarga do NSA nie przysługuje.

Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia „jednostka samorządu terytorialnego”, jednakże

na podstawie Konstytucji RP14 oraz ustaw15 można określić, że jednostką samorządu

terytorialnego jest wspólnota samorządowa na odpowiednim terytorium, spełniająca

równocześnie łącznie następujące kryteria:

a) została utworzona na podstawie ustawy;

b) przynależność mieszkańców do danej wspólnoty samorządowej następuje z mocy

prawa16;

c) wykonuje swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących

i wykonawczych, do których wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne;

d) ma konstytucyjnie zapewniony udział w dochodach publicznych odpowiednio do

przypadających jej zadań;

e) źródła jej dochodów są określone w ustawie17.

Powyższe kryteria „jednostki samorządu terytorialnego” spełniają: gmina, powiat

i województwo samorządowe. Również w literaturze przedmiotu uznaje się za jednostki

samorządu terytorialnego: gminę, powiat i województwo samorządowe18.

                                                
14 Zgodnie  z art. 164 pkt 1 i 2 Konstytucji RP, podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina;

inne jednostki samorządu terytorialnego określa ustawa.
15 Por. np.: art. 7 ustawy o samorządzie województwa stanowi wprost, że ustrój województwa jako jednostki

samorządu terytorialnego określa statut województwa; art. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (DzU nr 106, poz. 679): za
jednostki samorządu terytorialnego uznaje się gminę, powiat i województwo samorządowe. Identycznie art.
1a ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU nr 9, poz. 43, ze zm.): za jednostki samorządu
terytorialnego uznano gminę, powiat i województwo samorządowe; ustawa z 26 listopada 1998 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (DzU nr 150, ze zm.) wymienia
ekspressis verbis gminę, powiat i województwo jako jednostki samorządu terytorialnego.

16 Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym; art. 1 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym; art. 1
ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.

17 Na przykład ustawa z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach
1999-2003 (DzU nr 150, ze zm.).

18 Patrz np. L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. IV, Liber, Warszawa 2000, s. 314;
B. Banaszak: Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 591-592.
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Klasyfikacja środków nadzoru w literaturze przedmiotu

Środki nadzoru są to instrumenty prawne, jakimi może posługiwać się organ nadzoru

w razie stwierdzenia, że działania organu jednostki samorządu terytorialnego istotnie

naruszyły prawo. Podkreślenia wymaga fakt, iż stosowanie środków nadzoru jest prawnie

dopuszczalne tylko wtedy, gdy konkretne przepisy przewidują dla określonych stanów

faktycznych zastosowanie indywidualnie oznaczonego środka nadzoru19. Zgodnie z art. 87

ustawy o samorządzie gminnym, art. 76 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 78

ust. 2 ustawy o samorządzie województwa, organy nadzoru mogą wkraczać w działalność

gminy, powiatu i województwa tylko w wypadkach określonych ustawami. Środki nadzoru

wynikają z ustaw samorządowych oraz z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

W literaturze przedmiotu spotyka się wiele podziałów środków nadzoru.

K. Podgórski20 zalicza do nich: a) środki represyjne - stwierdzenie nieważności uchwały

organu jednostki samorządu terytorialnego; b) środki personalne – rozwiązanie organów.

Zdaniem L. Garlickiego21, środkiem nadzoru jest: a) prawo żądania niezbędnych

informacji i sprawozdań; b) stwierdzenie nieważności uchwały organu jednostki samorządu

terytorialnego; c) wstrzymanie wykonania uchwały organu samorządowego.

B. Banaszak22 uznaje za środki nadzoru: a) skargę sądową (jako swoisty środek);

b) rozwiązanie organów gminy.

B. Dolnicki23 dokonał klasyfikacji środków nadzoru uwzględniając ich podział ze

względu na realizację zadań własnych bądź zleconych przez gminę. Do środków nadzoru

w zakresie zadań własnych zaliczył: a) środki informacyjno-doradcze; b) środki korygujące -

stosowane po podjęciu uchwały przez organ jednostki samorządu terytorialnego; c) środki

personalne - rozwiązanie rady bądź zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

                                                
19 Por.: J. Starościak: Prawo administracyjne, op. cit., s. 71 oraz C. Kosikowski, E. Ruśkowski: Finanse

i prawo finansowe, op. cit., s. 61; A. Agopszowicz: Zarys prawa samorządu terytorialnego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, s. 131. Zob. również wyrok NSA II  SA/Łd  115/99 z 3 listopada
1999 r. (opubl. OSS 2000/2/51), zgodnie z którym opierające się na analogii domniemania, nawet gdyby były
słuszne – jak ocenia organ nadzoru – nie mogą stanowić podstawy prawnej rozstrzygnięcia nadzorczego
stwierdzającego nieważność uchwały organu samorządu z powodu naruszenia prawa (i to istotnego).

20 K. Podgórski: Nadzór nad samorządem gminnym, „Samorząd Terytorialny” nr 1-2/1991, s. 32.
21  L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne..., op. cit., s. 325–326.
22 B. Banaszak: Prawo konstytucyjne, op. cit., s. 614.
23 B. Dolnicki: Nadzór nad samorządem terytorialnym, op. cit., s. 109 i nast. oraz cytowaną tam literaturę;

B. Dolnicki: Klasyfikacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym w ustawodawstwie polskim,
„Samorząd Terytorialny” nr 6/1997, s. 44 i nast.; B. Dolnicki: Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy
Zakamycze 2001, s. 240 i nast.
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Jak z powyższego widać, w literaturze przedmiotu24 za środki nadzoru uznaje się:

a) środki informacyjno-doradcze;

b) środki korygujące - stosowane po podjęciu uchwały przez organ jednostki

samorządu terytorialnego;

c) środki personalne;

d) zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie;

e) wstrzymanie wykonania uchwały rady gminy lub zarządzenia wójta – zgodnie

z art. 91 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, wstrzymanie wykonania uchwały organu

powiatu – zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym i wstrzymanie

wykonania uchwały organu województwa – zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy o samorządzie

województwa.

Ad a) Przed nowelizacją ustaw samorządowych dokonaną ustawą z 11 kwietnia 2001 r.25

tzw. uprawnienia informacyjne organów nadzoru wobec gminy były znacznie szersze niż

w stosunku do powiatu i samorządowego województwa. Uprawnienia te obejmowały nie

tylko prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji

i funkcjonowania gminy, ale również prawo dokonywania wizytacji administracji komunalnej

i uczestniczenia w posiedzeniach organów gminy26. Takie ukształtowanie uprawnień –

szerokie, bez określenia jakichkolwiek granic - dawało prawną możliwość organowi nadzoru

uzyskania każdej informacji i to niezależnie od tego, czy jest ona związania z postępowaniem

nadzorczym, czy nie. Był to przykład niewłaściwego uregulowania uprawnień organu nadzoru

do żądania określonych informacji, gdyż w art. 88 ustawy o samorządzie gminnym nie było

ograniczenia prawa organu nadzoru do żądania tylko informacji niezbędnych do

wykonywania uprawnień nadzorczych, a takie ograniczenie występowało w stosownych

przepisach ustaw o samorządzie powiatu i województwa.

Nowelizacją z 11 kwietnia 2001 r. ujednolicono uprawnienia informacyjne organów

nadzoru w stosunku do każdej jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 88

ustawy o samorządzie gminnym, art. 77a ustawy o samorządzie powiatowym i art. 80 ustawy

                                                
24 Por. również E. Ochendowski: Nadzór nad sejmikiem samorządowym, „Samorząd Terytorialny” nr 10/1992,

s. 17; W. Skrzydło: Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Kantor Wydawniczy Zakamycze
2000, s. 222, gdzie zdaniem autora organ nadzorujący ma uprawnienia nadzorcze, np. żądania niezbędnych
informacji oraz materiałów od organów samorządu; Z. Leoński: Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck,
Warszawa 2001 s. 167.

25 Ustawa z 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym,
o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych
ustaw  (DzU nr 45, poz. 497).

26 Art. 88 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu pierwotnym.
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o samorządzie województwa, organowi nadzoru przysługuje prawo żądania informacji

i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, powiatu i województwa,

niezbędnych do wykonywania przysługujących jej uprawnień nadzorczych. Do środków

informacyjnych zalicza się również ustawowy obowiązek przedłożenia:

– wojewodzie: przez wójta, starostę lub marszałka województwa uchwał rady gminy

bądź uchwał rady powiatu, bądź uchwał sejmiku województwa;

– regionalnej izbie obrachunkowej: przez wójta uchwały budżetowej, uchwały

w sprawie absolutorium oraz innych uchwał rady gminy i zarządzeń wójta objętych zakresem

nadzoru izby27; przez starostę bądź marszałka województwa uchwały budżetowej, uchwały

w sprawie absolutorium dla zarządu oraz innych uchwał rady powiatu bądź sejmiku

samorządowego objętych zakresem nadzoru izby28.

Natomiast do tak zwanych środków doradczych zalicza się np. porady i wyjaśnienia

udzielane w ramach kontaktów nieformalnych przez pracowników organu nadzoru. Biorąc

powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że tzw. środki informacyjno-doradcze nie są

środkami nadzoru, gdyż ich zastosowanie przez organ nadzoru nie jest władczym

wkraczaniem w działalność organów  jednostek samorządu terytorialnego.

Ad b) Środki korygujące mają na celu usunięcie istotnych naruszeń prawa, które

wystąpiły w uchwale rady gminy lub zarządzeniu wójta bądź które wystąpiły w uchwałach

organów powiatu lub województwa samorządowego. Tak więc środki korygujące są

stosowane po podjęciu uchwały bądź zarządzenia przez organ jednostki samorządu

terytorialnego. Do korygujących środków zaliczyć należy np. uchwałę kolegium r.i.o.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały bądź zarządzenia organu jednostki samorządu

terytorialnego.

Ad c) Środki personalne odnoszą się nie do uchwały lub zarządzenia, lecz do samego

organu jednostki samorządu terytorialnego. Do środków personalnych zalicza się np.

odwołanie wójta, rozwiązanie rady gminy, powiatu bądź sejmiku województwa.

Ad d) Zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie – zgodnie z art. 89 ustawy

o samorządzie gminnym, 77b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 80a ust. 1

ustawy o samorządzie województwa – jeżeli czynności te są wymagane przez prawo, to

powinny być dokonywane przed podjęciem rozstrzygnięcia przez organ jednostki samorządu

terytorialnego.

                                                
27 Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
28 Zgodnie z art. 78 ustawy o samorządzie powiatu i art. 81 ustawy o samorządzie województwa.
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Ad e) Zgodnie z cytowanymi przepisami organ nadzoru, wszczynając postępowanie w

sprawie stwierdzenia nieważności lub w toku tego postępowania, może wstrzymać wykonanie

uchwały lub zarządzenia wójta.

Sposób działania organu nadzoru jako podstawa klasyfikacji jego uprawnień

Przedstawiona wyżej klasyfikacja środków nadzoru – wydaje się, że właściwsze

byłoby użycie zwrotu „klasyfikacja uprawnień organu nadzoru” – jest w części dyskusyjna,

gdyż do środków nadzoru zalicza się zarówno stwierdzenie nieważności uchwały lub

zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego, odwołanie wójta, rozwiązanie organu

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, jak i możliwość zasięgnięcia informacji

przez organ nadzoru, udzielenie informacji przez organ nadzoru bądź wstrzymanie przez ten

organ wykonania uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego.

Dodatkowo podział ten uwzględnia również środki prawne, które mogą być stosowane przez

organy niebędące organami nadzoru, o których mowa w art. 86 ustawy o samorządzie

gminnym, art. 76 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 78 ustawy o samorządzie

województwa.

Podstawę do dalszych rozważań i sklasyfikowania uprawnień organów nadzorczych

stanowić będą przepisy ustaw samorządowych29, ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych30, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego31 oraz sposób działania organu

uznanego – na podstawie obowiązujących przepisów prawa – za organ nadzoru.

Podział kompetencji między organami nadzoru jest rozłączny, a więc prezes Rady

Ministrów jest właściwy we wszystkich sprawach, które nie należą do wojewody bądź

regionalnej izby obrachunkowej.

Nadzór prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 96 i art. 97 ustawy

o samorządzie gminnym, art. 83 ust. 2 i art. 84 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz

art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, skierowany jest do samych

                                                
29 Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
30 Ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. DzU z 2001 r., nr 55, poz. 577,

ze zm.).
31 Na przykład uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 5 października 1994 r. (sygn. akt  W. 1 / 94), opubl.

w OTK 1994 r. – część II, BNP Iustitia, Warszawa 1995, poz. 47, s. 191 (in fine).
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organów jednostek samorządowych. Zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami, prezes Rady

Ministrów może, oczywiście po wystąpieniu określonych przesłanek w ustawach

samorządowych, odwołać wójta gminy bądź rozwiązać zarząd powiatu lub zarząd

województwa, może również zawiesić organy gminy, organy powiatu, organy samorządu

województwa i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do

wyborów: rady gminy oraz wójta na kolejną kadencję; zarządu powiatu przez radę powiatu

nowej kadencji; zarządu województwa przez sejmik województwa nowej kadencji. Natomiast

wojewoda i kolegium regionalnej izby obrachunkowej sprawują nadzór nad działalnością

uchwałodawczą i zarządzeniami organów jednostek samorządu terytorialnego.

Sposób działania wojewody bądź kolegium regionalnej izby obrachunkowej przy

badaniu uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego jest ściśle związany

ze stanem postępowania nadzorczego, w którym można wyróżnić dwa etapy: pierwszy,

tj. wstępny i drugi, zmierzający do zastosowania określonego środka nadzorczego. Poza

sporem jest to, że nie wszystkie działania organu nadzoru można zakwalifikować jako

działania nadzorcze.

Biorąc pod uwagę etap postępowania możemy rozróżnić:

a) działanie niewładcze organu nadzoru związane ze wstępnym badaniem uchwały lub

zarządzenia;

b) działanie władcze organu nadzoru polegające na podjęciu tzw. rozstrzygnięcia

nadzorczego.

Ad a) W trakcie etapu wstępnego organ nadzoru zapoznaje się z uchwałą organu

jednostki samorządu terytorialnego lub zarządzeniem wójta i ma możliwość skorzystania ze

swoich uprawnień do uzyskania określonych informacji od jednostki samorządu

terytorialnego, której uchwała lub zarządzenie wójta jest badane. Wykorzystanie tego rodzaju

uprawnienia jest przykładem niewładczego działania organu nadzoru i takie działanie trudno

zakwalifikować jako władczą ingerencję w działalność uchwałodawczą organów jednostek

samorządu terytorialnego. Jeżeli w wyniku wstępnego badania organ nadzoru nie stwierdzi

jakichkolwiek uchybień w uchwale lub zarządzeniu wójta, to kończy postępowanie na etapie

wstępnym. W tym wypadku organ nadzorczy nie wydaje żadnej uchwały kończącej

postępowanie nadzorcze.

Ad b) Jeżeli po wstępnym badaniu okaże się, że uchwała organu jednostki samorządu

terytorialnego lub zarządzenie wójta zawiera istotne wady prawne uzasadniające zastosowanie

określonego środka nadzoru, to wówczas organ nadzoru wszczyna drugi etap postępowania.
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Postępowanie to zmierza do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego i zastosowania określonego

środka nadzoru. W literaturze przedmiotu nie ma jednolitego poglądu, czy wszczęcie

postępowania na drugim etapie powinno nastąpić przez wydanie stosownego postanowienia.

Wątpliwości te występują w związku z obowiązkiem odpowiedniego stosowania przepisów

Kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania nadzorczego32. Zdaniem części

autorów, wszczęcie przedmiotowego postępowania powinno nastąpić przez wydanie

postanowienia33. Wydaje się, że organ nadzoru powinien wydać postanowienie o wszczęciu

postępowania, na które – co jest oczywiste - nie przysługiwałby środek zaskarżenia. Jednak

niezależnie od uznania za niezbędne wydanie wymienionego postanowienia bądź uznanie za

zbędne jego wydanie, organ nadzoru jest zobowiązany do poinformowania organu jednostki

samorządu terytorialnego o posiedzeniu kolegium, aby zapewnić stronie czynny udział w

postępowaniu. Jest poza sporem, że organ nadzoru powinien umożliwić stawienie się

pełnomocnika podmiotu nadzorowanego na posiedzenie kolegium r.i.o. celem złożenia

wyjaśnień. W związku z trwającym postępowaniem organ nadzoru może również wezwać

jednostkę samorządu terytorialnego, którego uchwała lub zarządzenie wójta jest przedmiotem

postępowania nadzorczego, do przedłożenia np. protokołów czy stenogramów z posiedzenia

organu. Po przeprowadzonym postępowaniu wojewoda bądź kolegium r.i.o. podejmuje tzw.

rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym  konkretyzuje środek nadzoru.

Tak więc do władczych działań wojewody bądź kolegium r.i.o. zaliczyłbym tylko

i wyłącznie wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego, w którym organ nadzoru stwierdza

nieważność uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego w całości lub

w części. Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają definicji „rozstrzygnięcia nadzorczego”,

                                                
32 Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, art. 79 ust. 5 ustawy o samorządzie powiatowym

i art. 82 ust. 6 ustawy o samorządzie województwa.
33 Por. R. Kostecki: Wybrane zagadnienia odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania

administracyjnego w postępowaniu przed regionalną izbą obrachunkową w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały organu gminy, „Finanse Komunalne” nr 3/1994, s. 18; W. Chróścielewski: Sądowa
kontrola rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny”
nr 10/1994, s. 52.
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jednakże na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, NSA i literatury34 można

określić, że rozstrzygnięciem nadzorczym w rozumieniu przepisów ustaw samorządowych

jest tylko takie orzeczenie właściwego organu nadzoru, które władczo ingeruje

w uchwałodawczą działalność organów gminy35, najczęściej stwierdzając nieważność

konkretnej uchwały lub zarządzenia wójta z powodu ich sprzeczności z prawem36. Ponadto

w swej istocie jest aktem administracyjnym zaskarżalnym do sądu37, kończącym

postępowanie nadzorcze i konkretyzującym środek nadzoru38.

Rozstrzygnięcie nadzorcze organu nadzoru, stwierdzające nieważność konkretnej

uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego, nie jest decyzją

administracyjną w rozumieniu art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego39, ponieważ

w drodze wydania decyzji na podstawie art. 158 § 1 k.p.a. rozstrzyga się o nieważności innej

decyzji administracyjnej. Natomiast uchwała lub zarządzenie organu jednostki samorządu

terytorialnego nie jest decyzją administracyjną, gdyż jako taka nie załatwia sprawy

indywidualnej rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej, o której mowa  w art. 1 k.p.a.

Dlatego organ nadzoru w razie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia nie wydaje

decyzji, a tzw. rozstrzygnięcie nadzorcze.

                                                
34 Zob. np.: J. Zimmermann: Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym,

„Państwo i Prawo” nr 10/1991, s. 45; T. Dębowska-Romanowska: Prawne pojęcie nadzoru nad działalnością
komunalną w zakresie spraw budżetowych, „Samorząd Terytorialny” nr 11-12/1991, s. 112.; B. Dolnicki:
Nadzór nad samorządem terytorialnym, op. cit., s. 131 i nast.; Z. Kmieciak: Zagadnienia proceduralne
nadzoru regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością komunalną w sprawach budżetowych,
„Samorząd Terytorialny” nr 12/1993 r., s. 6, pkt 7; Z. Kmieciak: Podstawa prawna i formy ingerencji
nadzorczej regionalnej izby obrachunkowej, „Samorząd Terytorialny” nr 9/1995, s. 42 (in fine); W. 
Chróścielewski: Sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych... op. cit., s. 52; A. Borodo: Samorząd
terytorialny. System prawno- finansowy,  Wydawnictwa  Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 231 (in  fine);
B. Adamiak, J. Borkowski: Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Wydawnictwa
Prawnicze PWN, Warszawa 1998; J. Przymęcki: Zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego przez gminę,
„Wspólnota” nr 42/1999, s. 24 ; J. Boć: Powiat, Kolonia Limited 2001, s. 516 oraz komentarz do art. 79; B.
Dolnicki: Samorząd terytorialny, op. cit., s. 237.

35 Patrz również A. Jakowska: Kontrola samorządu. Rozstrzygnięcie nadzorcze, „Wspólnota” nr 22/1999, s. 20.
36 Postanowienie NSA z  15 stycznia 1992 r. ( sygn. SA/Wr 22/99) – opubl. ONSA z 1993 r. nr 1, poz. 15;

Natomiast w myśl uchwały NSA FPS 5/99  (opubl. ONSA 1999/3/78) z 26 kwietnia 1999 r. : „ na uchwałę
kolegium r.i.o. w przedmiocie rozpatrzenia zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym
(art. 25b w związku z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych) nie przysługuje skarga do NSA”.

37 Uchwała TK (sygn. W. 10/93) – opubl. w OTK 1994/2/46. Zob. również Z. Kmieciak: Rozstrzygnięcie
nadzorcze regionalnej izby obrachunkowej, „Państwo i Prawo” nr 2/1995,  s. 32.

38 J. Zimmermann: Elementy procesowe nadzoru ...,op. cit., s. 45; identycznie W. Chróścielewski: Sądowa
kontrola rozstrzygnięć nadzorczych..., op.cit., s. 52.

39 Ustawa z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. DzU z 2000 r., nr 98, poz. 1071,
ze zm.).
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          Biorąc powyższe rozważania pod uwagę można stwierdzić, że cechą konstytutywną

pozwalającą rozgraniczyć charakter działania organu nadzoru jest skutek jego działania. Jeżeli

przez działanie organu nadzoru dochodzi do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego w sprawie

np. stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu

terytorialnego w całości lub w części, to wówczas należy stwierdzić, że organ nadzoru

wkroczył władczo40 w działalność jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast gdy organ

nadzoru nie wydaje rozstrzygnięcia nadzorczego i nie stwierdza nieważności uchwały lub

zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego w całości lub w części, to oznacza, że

nie wkroczył władczo w działalność jednostki samorządu terytorialnego i dlatego jego

działanie nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Uprawnienia niewładcze organu nadzoru

Uwzględniając powyższe rozważania, do uprawnień niewładczych organu nadzoru

można zaliczyć:

1. Tak zwane informacyjne środki nadzoru, gdyż ich zastosowanie nie powoduje

władczego wkroczenia organu nadzoru w działalność organów jednostek samorządu

terytorialnego i konsekwencji. Na takie działanie organu nadzoru nie służy skarga do sądu

administracyjnego. Informacyjne środki nadzoru należałoby raczej zakwalifikować jako

uprawnienia organu nadzoru niezbędne do prawidłowego wykonywania nadzoru. Tak więc

organ nadzoru ma prawo żądania: informacji i danych dotyczących organizacji

i funkcjonowania gminy, powiatu i województwa, niezbędnych do wykonywania

przysługujących im uprawnień nadzorczych; przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej

uchwały budżetowej, uchwały w sprawie absolutorium oraz innych uchwał i zarządzeń

objętych zakresem nadzoru izby, jeżeli wójt, starosta bądź marszałek województwa nie

wykonał ciążącego na nim ustawowego obowiązku przedstawienia przedmiotowych uchwał.

2. Tak zwane doradcze środki nadzoru - polegają na udzielaniu wyjaśnień oraz

interpretacji przepisów przez pracowników organu nadzoru pracownikom jednostek

samorządu terytorialnego. Zastosowanie tych środków nie powoduje władczego wkroczenia

organu nadzoru w działalność organów jednostek samorządu terytorialnego i konsekwencji.

Na takie działanie organu nadzoru nie służy skarga do sądu administracyjnego.

                                                
40 Takie działanie organu nadzoru może być zaskarżone do sądu. Patrz w tym zakresie art. 98 ustawy

o samorządzie gminnym, art. 85 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 86 ustawy o samorządzie
województwa.
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3. Wydawanie opinii w sprawach, o których mowa w art. 13 ustawy o  r.i.o.41.

4. Podjęcie uchwały, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o  r.i.o. Zgodnie

z cytowanym przepisem, w wypadku nieuchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego do 31 marca roku budżetowego, kolegium regionalnej izby

obrachunkowej ustala budżet tej jednostki w terminie do końca kwietnia roku budżetowego,

w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej

wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień.

Z komentowanego przepisu wynika, że uprawnienie kolegium r.i.o. do ustalenia

budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie, o którym mowa wyżej, powstaje po

bezskutecznym upływie terminu uchwalenia budżetu przez organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego, a nie wskutek podjęcia działań nadzorczych. Trybunał

Konstytucyjny w uzasadnieniu do orzeczenia z 5 października 1994 r. stwierdził, że: „przez

nadzór należy rozumieć określone procedury dające odpowiednim organom państwowym,

wyposażonym w stosowne kompetencje, prawa ustalania stanu faktycznego, jak też

korygowania działalności organu nadzorowanego”42. Uwzględniając powyższe stanowisko

Trybunału Konstytucyjnego oraz art. 11 ust. 2 ustawy o  r.i.o. można stwierdzić, że uchwała

kolegium r.i.o. w przedmiotowej sprawie nie jest rozstrzygnięciem nadzorczym, gdyż nie

została podjęta w wyniku postępowania nadzorczego w stosunku do konkretnej uchwały

jednostki samorządu terytorialnego i nie „koryguje działalności organu nadzorowanego” w ten

sposób, że nie uchyla żadnej uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu

terytorialnego.

Podjęcie wymienionej uchwały przez kolegium r.i.o. jest wykonaniem ciążącego na

izbie ustawowego obowiązku, niewynikającego jednak z faktu, że kolegium jest organem

nadzoru. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego

jest realizacją jednego z wielu zadań izby, do których można zaliczyć: kontrolę gospodarki

finansowej m.in. jednostek samorządu terytorialnego – r.i.o. działa w tym zakresie stricte jako

organ kontroli; sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego

w zakresie spraw finansowych – w tym zakresie r.i.o. działa jako organ nadzoru; ustalanie

budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wypadku, o którym mowa w art. 123 ust. 3

                                                
41 W tym zakresie istnieje jednolita linia orzecznicza sądu administracyjnego, zgodnie z którą od opinii r.i.o.

wydanych w sprawach z art. 13 ustawy o  r.i.o. nie służy skarga do NSA. Por. np.: postanowienie NSA III SA
529/94 z 25 listopada 1994 r. – opubl. „Wspólnota” 1995/12/23; postanowienie NSA III SA 1155/97
z 5 listopada 1997 r. – opubl. W OSS 1998/1/24.

42   Orzeczenie TK z 5 października 1994 r. (sygn. W. 1/94) - opubl. OSS nr 4-5/1994, poz. 157.
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ustawy o finansach publicznych43 - w tym zakresie r.i.o. nie działa ani jako organ kontrolny,

ani jako organ nadzoru. W tym wypadku r.i.o. działa jako organ mający określoną

kompetencję do załatwienia określonej sprawy. W literaturze przedmiotu prezentowane jest

również stanowisko odmienne od powyższego, uznające że wydana na podstawie art. 11 ust. 2

ustawy o  r.i.o. uchwała kolegium r.i.o. w sprawie ustalenia, w określonym zakresie, budżetu

jednostki samorządu terytorialnego jest środkiem nadzoru44.

5. Podjęcie przez kolegium regionalnej izby obrachunkowej uchwały wskazującej

nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia w uchwale budżetowej, będącej

przedmiotem postępowania w sprawie uznania uchwały budżetowej organu stanowiącego

jednostki samorządu terytorialnego za nieważną w całości lub w części. Artykuł 12 ustawy o 

r.i.o. jest przepisem o charakterze proceduralnym, wskazującym jednoznacznie, iż zanim

organ nadzoru zastosuje środek nadzoru, uprzednio jest zobowiązany do wydania uchwały

określającej nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia. Jeżeli organ właściwy

w wyznaczonym terminie nie usunie nieprawidłowości, wówczas organ nadzoru orzeka

o nieważności uchwały budżetowej w całości lub w części. Dlatego trudno uznać tzw.

uchwałę wskazującą za władcze wkroczenie w działalność uchwałodawczą organu jednostki

samorządu terytorialnego.

6. Stwierdzenie przez wojewodę bądź kolegium regionalnej izby obrachunkowej

nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu organu jednostki samorządu

terytorialnego. Stwierdzenie nieistotnego naruszenia prawa dotyczy każdej uchwały lub

zarządzenia, z wyjątkiem uchwały budżetowej, organu stanowiącego jednostki samorządu

terytorialnego, gdyż dla niej tryb postępowania jest uregulowany w art. 12 ustawy o  r.i.o.

Kolegium izby w razie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub

zarządzeniu nie stwierdza ich nieważności, lecz ogranicza się do wskazania, że uchwałę lub

zarządzenie wydano z naruszeniem prawa45. Ustawodawca niestety nie sprecyzował pojęcia

„nieistotnego naruszenia prawa” pozostawiając jego doprecyzowanie praktyce. Czasem więc

rodzą się wątpliwości, czy dane naruszenie przepisów prawa to jest jeszcze nieistotne

naruszenie prawa, czy może już istotność naruszenia jest tak głęboka, iż stanowi „istotne

                                                
43  Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. DzU z 2003 r., nr 15, poz. 148).
44 Por. Z. Kmieciak: Podstawa prawna i formy ingerencji nadzorczej ..., op.cit., s. 43, który podjęcie

przedmiotowej uchwały kwalifikuje jako środek nadzoru. Identycznie: W. Miemiec: Wybrane zagadnienia z
problematyki kompetencji nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością komunalną w
zakresie spraw budżetowych, „Finanse Komunalne” nr 3/1994, s. 10.

45 Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o r.i.o. oraz art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym; art. 79 ust. 4 ustawy
o samorządzie powiatu i art. 82 ust. 5 ustawy o samorządzie województwa.
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naruszenie prawa” i w konsekwencji powinna skutkować unieważnieniem uchwały46 lub

zarządzenia. Takie rozwiązanie należy uznać za niewłaściwe, gdyż dotyczy materii nader

istotnej. Do tzw. nieistotnych naruszeń prawa w uchwale zaliczyć można braki formalne, takie

jak np.: brak daty podjęcia uchwały czy powołanie niepełnej podstawy prawnej. Z kolei za

istotne naruszenia prawa można uznać np. niewłaściwe zastosowanie klasyfikacji dochodów

lub wydatków w uchwale budżetowej organu stanowiącego jednostki samorządu

terytorialnego.

Uznaniu, że stwierdzenie nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu

nie jest władczym działaniem organu nadzoru sprzyja również wyrok NSA z 16 września

1993 r., w którym Sąd uznał, że prawomocne rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające

nieważność uchwały organu gminy pozbawia ją mocy obowiązującej; nie można już zatem

takiej uchwały zmienić, ani uchylić47. Tak więc, a contrario, jeżeli uchwała kolegium

regionalnej izby obrachunkowej, wydana w trybie art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie

gminnym i w trybie art. 79 ust. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, pozostawia w obrocie

prawnym uchwałę organu jednostki samorządu terytorialnego, gdyż nie stwierdza jej

nieważności w całości lub w części, to trudno przyznać uchwale kolegium r.i.o. charakter

rozstrzygnięcia nadzorczego władczo ingerującego w działalność uchwałodawczą jednostek

samorządu terytorialnego.

7. Wstrzymanie wykonania uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu

terytorialnego. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 79 ust. 2 ustawy

o samorządzie powiatowym i art. 82 ust. 2 ustawy o samorządzie województwa, organ

nadzoru wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub w toku

tego postępowania może wstrzymać wykonanie uchwały lub zarządzenia organu jednostki

samorządu terytorialnego. Jak wynika z cytowanych wyżej przepisów, prawo wstrzymania

wykonania uchwały lub zarządzenia zależy od uznania organu nadzoru. Co prawda przepisy

nie precyzują, na podstawie jakich przesłanek organ nadzoru może wstrzymać wykonanie

uchwały lub zarządzenia, ale wydaje się, że organ nadzoru może wstrzymać ich wykonanie –

jeżeli jego zdaniem uchwała lub zarządzenie istotnie narusza prawo – w celu zapobieżenia

negatywnym skutkom stosowania uchwały lub zarządzenia zanim nie zostanie wydane

rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały lub zarządzenia w całości bądź

w części.

                                                
46 Patrz Z. Kmieciak: Zagadnienia proceduralne nadzoru..., op. cit., s. 55, pkt 4.
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8. Zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie. Zgodnie z przepisami ustaw

samorządowych (np. art. 89 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym), jeżeli prawo uzależnia

ważność rozstrzygnięcia organu gminy, powiatu bądź samorządowego województwa od jego

zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten

organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia tego

rozstrzygnięcia lub jego projektu. Jeżeli organ właściwy nie zajmie stanowiska w sprawie,

rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez gminę, powiat bądź

samorządowe województwo. Przepis ten ma charakter proceduralny i oznacza, że organ

jednostki samorządu terytorialnego przed podjęciem uchwały powinien zwrócić się do

właściwego organu o zajęcie stanowiska. Mimo że cytowane przepisy umieszczone są

w rozdziale dotyczącym nadzoru nad działalnością gminną, powiatową i samorządu

województwa, to trudno je uznać za związane z nadzorem. Dlatego też zatwierdzenie,

uzgodnienie lub zaopiniowanie nie jest środkiem nadzoru nad działalnością uchwałodawczą

jednostek samorządu terytorialnego, a jest przepisem chroniącym gminę, powiat lub

województwo samorządowe przed bezczynnością organu opiniującego.

9. Skarga wojewody bądź kolegium regionalnej izby obrachunkowej do Naczelnego

Sądu Administracyjnego na uchwałę lub zarządzenie organu jednostki samorządu

terytorialnego. Na podstawie przepisów ustaw samorządowych, uchwała lub zarządzenie

organu jednostki samorządu terytorialnego sprzeczne z prawem jest nieważne. O nieważności

uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie

dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia organowi nadzoru.

Natomiast po upływie 30-dniowego terminu organ nadzoru nie może we własnym zakresie

stwierdzić nieważności uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego, ale może

zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Skarga organu nadzoru na

uchwałę jednostki samorządu terytorialnego do NSA jest instrumentem prawnym

pozwalającym na weryfikację uchwał lub zarządzeń podlegających nadzorowi, których

nieważności w całości lub w części nie stwierdził organ nadzoru w terminie 30 dni od dnia

doręczenia. Ze względu na fakt, iż złożenie do NSA skargi organu nadzoru na istniejącą

uchwałę lub zarządzenie organu jednostki samorządu terytorialnego nie powoduje

jakichkolwiek skutków dla samej uchwały lub zarządzenia, dlatego skarga organu nadzoru na

                                                                                                                                                        
47 Wyrok NSA z 16 września 1993 r.  (sygn. akt  SA/Kr  1501/93) - opubl. ONSA nr 4/1994, poz. 134.
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tę uchwałę nie może być utożsamiana z jakimkolwiek środkiem nadzorczym.

10. Wstrzymanie przez wojewodę uchwały organu gminy, powiatu lub samorządu

województwa w zakresie spraw powierzonych i przekazanie uchwały do ponownego

rozpatrzenia. Zgodnie z art. 33 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej

w województwie48, wojewoda może powierzyć prowadzenie – w jego imieniu – niektórych

spraw z zakresu swojej właściwości m.in. jednostkom samorządu terytorialnego w formie

porozumienia, które podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W porozumieniu określa się zasady sprawowania przez wojewodę kontroli nad prawidłowym

wykonywaniem powierzonych zadań, z zastrzeżeniem art. 34 ustawy o administracji rządowej

w województwie. Natomiast na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o administracji rządowej

w województwie, w zakresie spraw powierzonych, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy

o administracji rządowej w województwie, wojewoda może wstrzymać wykonanie uchwały

organu gminy, powiatu lub samorządu województwa i przekazać ją do ponownego

rozpatrzenia, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin jej ponownego uchwalenia.

A zatem samo wstrzymanie przez wojewodę wykonania uchwały organu jednostki samorządu

terytorialnego nie kończy postępowania nadzorczego i tym samym nie jest „władczym

wkroczeniem w działalność uchwałodawczą jednostki samorządu terytorialnego”; dlatego nie

podlega również zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Natomiast jeżeli uchwała organu

jednostki samorządu terytorialnego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia nie

uwzględnia wskazań, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o administracji rządowej

w województwie, wojewoda może uchylić uchwałę i wydać w to miejsce zarządzenie,

informując o tym właściwego ministra. Z art. 34 ust. 2-4 ustawy o administracji rządowej

w województwie wynika, że rozstrzygnięciem nadzorczym jest zarządzenie wojewody, które

może być zaskarżone do sądu administracyjnego. Natomiast na samo wstrzymanie przez

wojewodę uchwały organu gminy, powiatu lub samorządu województwa w zakresie spraw

powierzonych i przekazanie uchwały do ponownego rozpatrzenia – skarga do sądu

administracyjnego nie przysługuje.

Uprawnienia władcze organu nadzoru

Na podstawie przepisów ustaw samorządowych i ustawy o regionalnych izbach

obrachunkowych, do władczych uprawnień organu nadzoru zaliczyć można prawo

                                                
48 T.j. DzU z 2001 r., nr 80, poz. 872, ze zm.
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przysługujące:

1. Prezesowi Rady Ministrów do:

  a) Odwołania wójta gminy.

   b) Rozwiązania zarządu powiatu bądź zarządu województwa.

   c) Zawieszenia organów gminy, powiatu bądź województwa i ustanowienia zarządu

komisarycznego.

2. Wojewodzie do:

a) Wydania zarządzenia zastępczego, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy

z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie49. Zgodnie z art. 33 ust. 1 tej

ustawy, wojewoda może powierzyć prowadzenie – w jego imieniu – niektórych spraw

z zakresu swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub organom innych

samorządów z obszaru województwa, a także kierownikom państwowych osób prawnych

i innych państwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na obszarze województwa.

W zakresie spraw powierzonych wojewoda może wstrzymać wykonanie uchwały organu

gminy, powiatu lub samorządu województwa i przekazać ją do ponownego rozpatrzenia,

wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin jej ponownego uchwalenia. Jeżeli uchwała

organu jednostki samorządu terytorialnego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia nie

uwzględnia wskazań wojewody, wojewoda może ją uchylić i wydać w to miejsce zarządzenie,

informując o tym właściwego ministra. Zarządzenie – tzw. zarządzenie zastępcze – wojewody

wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jego wydania, chyba że w tym czasie właściwy

minister wyda inne rozstrzygnięcie. Na rozstrzygnięcie wojewody, jak i właściwego ministra,

przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

b) Stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu

terytorialnego w całości lub w części. Postępowanie wojewody w przedmiotowej sprawie jest

identyczne jak kolegium regionalnej izby obrachunkowej (postępowanie to ogólnie omawiam

dalej).

3. Kolegium RIO do:

a) Stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu

terytorialnego w całości lub w części50. Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego

                                                
49 T.j. DzU z 2001 r., nr 80, poz. 872, ze zm.
50 Zgodnie z wyrokiem NSA z 26 czerwca 1996 r. (I SA/Wr 627/96) - opubl. „Wspólnota” 1997/21/26,

dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy w części.
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sprzeczna z prawem jest  nieważna51, a o jej nieważności w całości lub w części orzeka organ

nadzoru. Wydaje się, że uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego, której

nieważność stwierdził organ nadzoru jest nieważna od chwili jej podjęcia. Dlatego podzielam

stanowisko sądu administracyjnego, wyrażone m.in. w wyroku NSA z 12 października 1990 r.52,

zgodnie z którym: „orzeczenie wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwały organu gminy

ma charakter deklaratoryjny i działa ex nunc”. Tak więc można przyjąć, że uchwała organu

jednostki samorządu terytorialnego – z zakresu spraw finansowych – sprzeczna z prawem jest

nieważna (już w chwili jej uchwalenia) i dlatego rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium

regionalnej izby obrachunkowej ma również charakter deklaratoryjny i będzie obowiązywało

ex nunc. Natomiast a contrario, jeżeli uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego nie

jest sprzeczna z prawem, to wówczas rozstrzygnięcie nadzorcze r.i.o. będzie miało charakter

konstytutywny i będzie obowiązywało ex nunc. Uchwały organu gminy, powiatu

i samorządowego województwa podlegające nadzorowi izby powinny być przedłożone przez

wójta lub burmistrza, starostę bądź marszałka województwa w ciągu 7 dni od dnia ich

podjęcia. Natomiast rozstrzygnięcie nadzorcze r.i.o. powinno być wydane w terminie nie

dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego.

Po bezskutecznym upływie tego terminu uprawnienia nadzorcze r.i.o. wygasają i możliwość

stwierdzenia nieważności uchwały przechodzi na sąd administracyjny, który wszczyna

postępowanie z inicjatywy organu nadzorczego. Izba, wszczynając postępowanie w sprawie

stwierdzenia nieważności uchwały, może wstrzymać jej wykonanie. Rozstrzygnięcie

nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały organu: gminy, powiatu i samorządu

województwa nie może być decyzją administracyjną, gdyż w drodze wydania decyzji - na

podstawie art. 158 § 1 k.p.a. – rozstrzyga się o nieważności decyzji administracyjnej, a taką

nie jest uchwała organu gminy, powiatu i samorządu województwa (akt o charakterze

ogólnym bądź nawet indywidualnym), gdyż jako taka nie załatwia sprawy indywidualnej

z zakresu administracyjnego.  Dlatego kolegium r.i.o., jako organ nadzoru, w razie

stwierdzenia nieważności uchwały organu jednostki samorządu terytorialnego nie wydaje

decyzji, a tzw. rozstrzygnięcie nadzorcze.

                                                
51 Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,

art. 82 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa.
52 Wyrok NSA z 12 października 1990 r. (SA / Lu 663 / 90) – opubl.  w OSP nr 1/1992, poz. 23. Identycznie

wyrok NSA z 3 grudnia 1999 r. (III SA 2006/99) – opubl. ONSA 2001/1/23 oraz M. Kasiński, Z. Kmieciak,
C. Kosikowski, R. P. Krawczyk: Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych z komentarzem,
Municipium SA, Warszawa 1994, s. 25. Patrz również A. Agopszowicz: Zarys prawa samorządu
terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994, s. 131, przyp. 8.
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b) Stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej organu stanowiącego jednostki

samorządu terytorialnego w całości lub w części. Postępowanie zostało uregulowane w art. 12

ustawy o  r.i.o. Dotyczy tylko i wyłącznie uchwały budżetowej organu stanowiącego jednostki

samorządu terytorialnego. Postępowanie nadzorcze w sprawie uznania uchwały budżetowej za

nieważną w całości lub w części izba wszczyna z urzędu oraz wskazuje organowi

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego nieprawidłowości, sposób i termin ich

usunięcia53. Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w wyznaczonym

terminie nie usunie nieprawidłowości, wówczas kolegium izby orzeka o nieważności uchwały

w całości lub w części. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o  r.i.o. usuwanie nieprawidłowości

należy do właściwego organu. W tym wypadku właściwy zawsze będzie organ stanowiący

jednostki samorządu terytorialnego, tj. rada gminy bądź rada powiatu, bądź sejmik

województwa. Jest bowiem oczywiste, że nieprawidłowości nie mógłby usunąć organ

wykonawczy (zarząd jednostki samorządu terytorialnego), bo w tym zakresie nie ma

kompetencji. Jeżeli stwierdzenie nieważności dotyczy uchwały budżetowej, budżet – w części

objętej stwierdzeniem nieważności – nie może być wykonywany do chwili rozstrzygnięcia

sprawy przez sąd administracyjny.

Klasyfikacja środków nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego

w obowiązującym stanie prawnym

Uwzględniając powyższe rozważania można stwierdzić, iż ex definitione za środki

nadzoru należy uznać wyłącznie te środki prawne organu nadzoru, których zastosowanie daje

nadzorowanemu - jednostce samorządu terytorialnego - prawną możliwość ich zaskarżenia do

sądu administracyjnego54. Dlatego za środki nadzoru należy uznać tylko uprawnienia władcze

organu nadzoru, o których była mowa wcześniej, i można je podzielić na dwie grupy:

1. Środki korygujące, tj. środki nadzoru nad działalnością uchwałodawczą

i zarządzeniami organów jednostek samorządu terytorialnego. Do środków korygujących

                                                
53 Por. postanowienie  NSA z 22 września 1997 r. (I SA/Ka 980/97) - opubl. W OSP 1998/5/104, zgodnie z

którym uchwała kolegium r.i.o. stwierdzająca istotne naruszenie prawa w uchwale budżetowej rady gminy
oraz określająca sposób i termin jego usunięcia jest rozstrzygnięciem nadzorczym, od którego przysługuje
radzie gminy skarga do NSA.

54 Środki nadzoru są konkretyzowane w rozstrzygnięciu nadzorczym, o którym mowa w uzasadnieniu do
Uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 27 września 1994 r. (opubl. w OTK 1994/2/46).
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zaliczyć należy wyłącznie:

– stwierdzenie nieważności uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu

terytorialnego w całości bądź w części;

– stwierdzenie nieważności uchwały budżetowej organu jednostki samorządu

terytorialnego w całości bądź w części;

– wydanie zarządzenia zastępczego, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy

z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie55.

2. Środki personalne, tj. środki nadzoru skierowane nie na działalność uchwałodawczą

organów jednostek samorządu terytorialnego, lecz dotyczące samych organów jednostek

samorządu terytorialnego. Za środki personalne można uznać tylko:

– odwołanie wójta gminy;

– rozwiązanie zarządu powiatu bądź zarządu województwa przez prezesa Rady

Ministrów;

– zawieszenie organów gminy, powiatu bądź województwa przez prezesa Rady

Ministrów i ustanowienie zarządu komisarycznego.

Jarosław  Storczyński

                                                
55 T.j. DzU z 2001 r., nr 80, poz. 872, ze zm.



KONTROLA     W  INNYCH    KRAJACH

___________________________________________________________________________

                                                       LUBOMIR   VOLENIK

                                                                  1950 - 2003

W dniu 5 czerwca 2003 r. podczas służbowego pobytu w Danii zmarł

nagle Prezes Najwyższego Urzędu Kontrolnego Republiki Czeskiej Lubomir

Volenik. Urodzony przed 53 laty w Pradze swoją karierę zawodową

rozpoczynał jako elektromechanik. Po ukończeniu Wydziału Prawa na

Uniwersytecie Karola w Pradze został radcą prawnym. W latach 1990-92 był

posłem do Izby Ludowej Zgromadzenia Federalnego z ramienia Forum

Obywatelskiego. W 1992 r. został  ponownie wybrany na posła do Izby

Ludowej Zgromadzenia Federalnego. Był aktywnym członkiem Komisji

Pojednania  oraz   Komisji   Konstytucyjno-Prawnej. W czerwcu 1993 r. został

wybrany na Prezesa Najwyższego Urzędu Kontrolnego Republiki Czeskiej.

Podczas  swojej   kadencji  pełnił jednocześnie w latach  1996-1999 funkcję

Prezesa Europejskiej Organizacji Najwyższych Instytucji Kontrolnych –

EUROSAI oraz od czerwca 1996 r. Przewodniczącego Komitetu



Zarządzającego EUROSAI. Z uwagi na przewodniczenie EUROSAI pełnił

honorową funkcję Pierwszego Kontrolera Europy. W  2002 r. został ponownie

wybrany na Prezesa Najwyższego Urzędu Kontrolnego Republiki Czeskiej.

Lubomir Volenik był związany od lat z Najwyższą Izbą Kontroli  i był

częstym gościem w Warszawie, m.in. na jubileuszowej sesji  z okazji 80-lecia

Najwyższej Izby Kontroli. Wspomnienie o Lubomirze Voleniku –

zaprzyjaźnionym Prezesie Najwyższego Urzędu Kontrolnego Republiki

Czeskiej zostanie zamieszczone w najbliższym numerze.



POSIEDZENIE  KOMISJI   KONTROLI   BUDŻETOWEJ

PARLAMENTU   EUROPEJSKIEGO

Dnia 29 kwietnia 2003 r. odbyło się w Brukseli posiedzenie Komisji Kontroli

Budżetowej Parlamentu Europejskiego1, poświęcone: prezentacji raportu „Relacje między

najwyższymi organami kontroli a komisjami parlamentarnymi” oraz dyskusji na temat

systemów kontroli wewnętrznej w krajach kandydujących.

Komisja wysłuchała informacji nt. kontroli wewnętrznej w krajach kandydujących,

które przedstawili komisarz ds. budżetu M.Schreyer, członek ETO M.Engwirda

i reprezentanci SIGMA B.Bonwitt i F.R.Casala. Stwierdzono, że jest to temat o kluczowym

znaczeniu nie tylko dla tych krajów, lecz dla całej Unii. Jeśli Komisja Europejska nie

wypracuje odpowiednio funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej, będzie to prowadzić

do utraty jej politycznej bazy – zaufania Europejczyków do instytucji unijnych.

Zarówno M.Schreyer, jak i M.Engwirda wypowiedzieli pogląd, że kraje kandydujące

osiągnęły duży postęp w zakresie kontroli finansowej w administracji. Z reguły istnieją już

odpowiednie regulacje prawne, tak w zakresie kontroli, jak i audytu wewnętrznego, natomiast

poprawy i rozwoju wymaga praktyka. Brakuje wykwalifikowanych kadr, m.in. z powodu

rotacji wywołanej względnie niskimi płacami w sektorze publicznym. Dochodzą do tego

problemy bardziej ogólne, takie jak słabość służby cywilnej, rozbicie kompetencji

finansowych w rządzie, brak wyraźnie określonej odpowiedzialności oraz jawności

i przejrzystości niektórych procedur. Podkreślono, że wymagania wobec krajów

kandydujących zostały wyznaczone na podstawie międzynarodowych standardów

i najlepszych praktyk w państwach członkowskich. Dokonując oceny ich stosowania trzeba

uwzględnić, że są to kryteria tak wymagające, że nawet niektóre z obecnych państw

członkowskich nie mogą im w pełni sprostać (nie podano przykładów).

Kontroler Generalny Malty J.Galea i prezes NIK M.Sekuła zaprezentowali systemy

kontroli wewnętrznej w obu krajach (tekst wystąpienia prezesa NIK – na początku numeru).

Następnie Komisja rozpatrzyła raport „Relacje między najwyższymi organami

kontroli a komisjami parlamentarnymi”, sporządzony przez najwyższe organy kontroli Polski

i Malty przy udziale ETO i SIGMA2. Jak podkreślił M.Engwirda, jest to jeden z konkretnych

rezultatów współpracy najwyższych organów kontroli krajów kandydujących i ETO.

                                                
1 Na temat Komisji Kontroli Budżetowej zob. L. Marcinkowski: Parlamentarna kontrola wykonania budżetu
   Wspólnot Europejskich, „Kontrola Państwowa” nr 2/2003.
2 Tekst raportu (ang.) jest dostępny na stronie internetowej NIK:
http://www.nik.gov.pl/english/documents/SAI_Parl_136.pdf; przekład głównej części raportu na język polski:
http://www.nik.gov.pl/wspolpraca_m/dokumenty/raport_3_I_2002.pdf.
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Chodziło o zbadanie relacji między instytucjami kontrolnymi a odpowiednimi parlamentami

oraz sformułowanie propozycji rozwiązań służących poprawie tych relacji.

Główne tezy – zwłaszcza zalecenia – raportu przedstawili M.Sekuła i J.Galea.

Pierwszą grupę sugestii stanowią działania, które mogą podjąć najwyższe organy kontroli,

aby zwiększyć swoją skuteczność, a jednocześnie przygotować się w pełni do współpracy z

parlamentem i komisjami parlamentarnymi. Druga grupa propozycji obejmuje działania, które

może podjąć parlament, aby poprawić efektywność swoich roboczych kontaktów z

najwyższym organem kontroli, a także skuteczniej kontrolować działania rządu (synteza

raportu – na początku numeru).

Prezes M.Sekuła podkreślił, że we wszystkich krajach kandydujących istnieją

najwyższe organy kontroli, które zapewniają niezależną, zewnętrzną kontrolę wykorzystania

środków publicznych, w tym środków wspólnotowych. Ich praca jest oparta – lub zaczyna

być oparta – na powszechnie uznanych standardach kontroli. Wiele zależy przecież od

otoczenia, a zwłaszcza od relacji z parlamentem (tekst wystąpienia prezesa NIK – na

początku numeru).

W dyskusji wzięli udział członkowie Komisji: D.Theato, H.Kuhne, M.A.Aviles Perea,

J.J.Bayona de Perogordo, H.Bosch, H.Ruhle; na ich pytania odpowiadali M.Sekuła, J.Galea,

M.Engwirda, B.Bonwitt, F.R.Casala, J.Kolasiński i J.Mazur. Pytano m.in. o zakres kontroli

wykorzystania środków unijnych przez najwyższe organy kontroli krajów kandydujących,

postulując ich większe zaangażowanie, a także zainteresowanie tą tematyką narodowych

parlamentów. Stwierdzono, że parlamentarzyści zwykle bardziej interesują się decydowaniem

o wydatkach, niż kontrolą wydatków. Mówiono o potrzebie większej roli komisji

parlamentarnych w zapewnianiu realizacji wniosków pokontrolnych, jako że w wielu krajach

mało działają w tym zakresie. W tym kontekście z dużym zainteresowaniem przyjęto

informację o praktyce Sejmu RP rozpatrywania sprawozdań z kontroli NIK przez komisje

branżowe, co umożliwia rozpatrzenie znacznej części z nich; interesowano się też

uchwalaniem przez komisje dezyderatów i opinii.

Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca Komisji Kontroli Budżetowej D.Theato

poinformowała, że Komisja zamierza nawiązać kontakty z komisjami parlamentarnymi

i najwyższymi organami kontroli przyszłych krajów członkowskich. W tym celu

przedstawiciele Komisji odbędą wizyty w wybranych krajach.

Opracował  dr Jacek Mazur

doradca Prezesa NIK



Spotkanie prezesów najwyższych organów kontroli

krajów przystępujących do Unii Europejskiej w 2004 r.

W dniach 21-23 maja br. w Krakowie odbyło się spotkanie prezesów najwyższych

organów kontroli krajów przystępujących do Unii w 2004 r.  dotyczące Wyzwań i problemów

stających przed najwyższymi organami kontroli w przededniu członkostwa w Unii

Europejskiej. Uczestniczyli w nim prezesi NOK:  Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy,

Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. Gościem specjalnym spotkania był prezes

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego  –  Juan Manuell Fabra Valles.

Historia spotkań prezesów najwyższych organów kontroli   krajów kandydujących do

Unii Europejskiej sięga połowy lat 90. Głównym celem tych spotkań była wymiana

doświadczeń związanych z kontrolą funduszy unijnych oraz procesów dostosowawczych

najwyższych organów kontroli do struktury kontroli zewnętrznej obowiązującej w UE.

Omawiano również   strategię współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym, jak i

organów kontroli  państw Unii między sobą. Początkowo spotkania te odbywały się w

wąskim gronie (pięć krajów –  Czechy, Estonia, Polska, Słowenia, Węgry), następnie do

grupy dołączyły  Cypr  i  Malta.  Na  ostatnim spotkaniu, które miało miejsce  w Pradze w

maju 2002 r.   prezesi   zadecydowali, że  w  2003 r.   w  spotkaniu  w  Krakowie  weźmie

udział 10  prezesów NOK krajów przystępujących do Unii Europejskiej w 2004 r.

 Pierwszy dzień obrad krakowskiego spotkania został poświęcony prezentacjom

przygotowanym  przez NOK: Łotwy, Czech i Słowenii.  Przedyskutowano następujące

kwestie:

–  nowych  zamierzeń dotyczących rozwoju metodologii i organizacji kontroli;

–  przygotowań NOK w dziedzinie  zarządzania zasobami ludzkimi;

–   zmian w zakresie kontroli   funduszy europejskich przed i po przystąpieniu do Unii.

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego  poinformował zebranych o

administracyjnych i organizacyjnych uzgodnieniach  w działaniu Trybunału po rozszerzeniu

w   2004 r.



Drugi dzień obrad został poświęcony sprawom bezpośrednio związanym z krajami

naszego regionu oraz wspólnymi inicjatywami w stosunku do reformy ETO i przyszłej

współpracy w ramach Komitetu Kontaktowego prezesów NOK krajów UE. Uczestnicy

przedyskutowali i przyjęli przygotowany przez NIK komunikat, zawierający wspólne

stanowisko prezesów NOK krajów przystępujących do Unii w 2004 r. w kwestiach: ścisłej

współpracy z ETO,  jeśli chodzi o kontrolę środków wspólnotowych;  poparcia dla rezolucji z

1989 r. Komitetu Kontaktowego prezesów NOK krajów UE dotyczącej obowiązkowego

konsultowania przez władze państwowe z NOK procedur wyboru członków Trybunału.

Prezesi wyrazili również nadzieję, iż wkrótce staną się aktywnymi obserwatorami działalności

Komitetu Kontaktowego, zwłaszcza jeśli chodzi o prace nad kształtem funkcjonowania i

organizacji systemu kontroli zewnętrznej UE oraz nowymi formami współpracy.  Uczestnicy

spotkania wyrazili opinię, iż należy dążyć do zrealizowania zasady aby każdy kraj

członkowski miał swego przedstawiciela   w składzie Trybunału z jednoczesnym

zapewnieniem sprawnego kierowania jego pracami.

Po spotkaniu prezes NIK wystosował list do  Valery’ego Giscarda d’Estaing, prezesa

Konwentu Europejskiego, w którym zwraca uwagę na przyjęty i podpisany przez wszystkich

uczestników  spotkania  komunikat.

Komunikat ze spotkania został również przekazany marszałkowi Sejmu RP,  Markowi

Borowskiemu, przewodniczącemu Sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej,  Andrzejowi

Pęczakowi, sekretarzowi Komitetu  Integracji  Europejskiej  Danucie  Hübner oraz członkom

i  ich  zastępcom  w  Konwencie  Europejskim:  Józefowi Oleksemu, przewodniczącemu

Sejmowej Komisji Europejskiej;  Genowefie Grabowskiej, senatorowi RP; Marcie Fogler,

posłance RP; Januszowi Trzcińskiemu, przewodniczącemu Rady Legislacyjnej Kancelarii

Rady Ministrów;  Edmundowi Wittbrodtowi,  senatorowi RP.

A. R.



Sprawozdanie z wizyty ekspertów Węgierskiej Izby Obrachunkowej

w Najwyższej Izbie Kontroli

W dniach 12-15 maja 2003 r., na zaproszenie prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
gościła delegacja ekspertów Węgierskiej Izby Obrachunkowej (State Audit Office of Hungary
– SAO) pod przewodnictwem   dr Sándorné Holé – dyrektor SAO. W delegacji uczestniczyła
też   Susan  Szarka – dyrektor Departamentu Certyfikującego SAPARD oraz   Marianna
Tímár – pracownik odpowiedzialny za współpracę z zagranicą. Głównym tematem spotkań
przedstawicieli Węgierskiej Izby Obrachunkowej i pracowników NIK była wymiana
doświadczeń w ramach prowadzonych kontroli instytucjonalnych obejmujących wdrażanie
programu SAPARD.

Doktor Sándorné Holé   wygłosiła wykład na temat procesu akredytacyjnego Agencji
SAPARD na Węgrzech –  przedstawiła status prawny, organizację i strukturę najwyższego
węgierskiego organu kontroli finansowej SAO. Następnie omówiono szczegółową
metodologię i organizację w zakresie audytu programu SAPARD, zreferowano
doświadczenia z przeprowadzonego na Węgrzech audytu  Agencji SAPARD, Narodowego
Funduszu oraz NAO (National Autorising Officer). Metodologia przeprowadzonych audytów
była zgodna ze standardami kontroli INTOSAI, EUROSAI, EURORAI oraz IFAC
(International Federation of Accountants).

Poinformowano, że w raportach z przeprowadzonych przez audytorów kontroli zostały
przedstawione opinie i oceny w zakresie zgodności z procedurami programu SAPARD. W
opiniach tych audytorzy  potwierdzili osiągnięcie przez Agencję SAPARD zgodności
kryteriów obowiązujących w programie SAPARD z wieloletnią umową finansową (MAFA).
Ponadto w ramach audytu badano w tej Agencji wewnętrzne procedury kontrolne oraz
zabezpieczenie interesów Unii Europejskiej. Po przeprowadzonym audycie formułowano
zalecenia i wnioski w celu skorygowania błędów i niedociągnięć. Monitorowano realizację
zaleceń głównych i średnioterminowych oraz wniosków mających na celu poprawę
funkcjonowania Agencji SAPARD. Po ich wykonaniu udzielono akredytacji tej agencji
płatniczej.

 Susan Szarka poinformowała przedstawicieli NIK, że od 1 stycznia 2003 r. Węgierska
Izba Obrachunkowa jest organem certyfikującym program SAPARD, a następnie  omówiła
przygotowania i realizację procesu certyfikującego. SAPARD podlega certyfikacji co 6
miesięcy. Przeprowadzony audyt obejmuje badanie obsługi wniosków o dotacje SAPARD,
zawieranie umów z wnioskodawcami oraz obsługę płatności. Badaniami kontrolnymi objęto
100%, tj. 1158  wniosków o dotacje z programu SAPARD. Sprawdzano m.in. wiarygodność
wniosków pod względem wzajemnych powiązań kapitałowych podmiotów występujących o
dotacje. Oceny czynników ryzyka dokonano na podstawie standardów  kontroli INTOSAI i
IFAC.
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 Delegacja węgierska została przyjęta przez wiceprezesa NIK Jacka Jezierskiego.
Następnie przeprowadzono robocze rozmowy na temat działalności organów audytujących i
certyfikujących program SAPARD. Obradom tym przewodniczyli dyrektor SAO Sándorné
Holé oraz Waldemar Wojnicz wicedyrektor Departamentu Środowiska, Rolnictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego NIK.  W trakcie dyskusji omówiono rolę Najwyższej
Izby Kontroli i Węgierskiej Izby Obrachunkowej w kontroli programu SAPARD.

Węgierska Izba Obrachunkowa, jako organ audytujący i certyfikujący program
SAPARD, podlega Krajowemu Urzędnikowi Zatwierdzającemu. Wykonuje badania kontrolne
ex ante i  ex post oraz dokonuje oceny zgodności z procedurami SAPARD. Najwyższa Izba
Kontroli jest natomiast niezależnym organem kontrolnym państwa i może kontrolować
i oceniać każdy z elementów struktury programu SAPARD. NIK prowadzi kontrole ex post
zgodnie ze standardami INTOSAI i EUROSAI oraz dokonuje oceny realizacji programu
SAPARD. Współpracuje z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym m.in. w zakresie
wdrażania programu SAPARD oraz stosowania procedur, a także funkcjonowania systemów
kontroli.

Pracownicy Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania
Przestrzennego NIK prowadzący kontrole wykorzystania środków przedakcesyjnych
z programu SAPARD przedstawili stronie węgierskiej swoje doświadczenia z kontroli
wdrażania w Polsce programu SAPARD. W dyskusji interesowali się m.in. zakresem
realizacji wieloletniej umowy finansowej (MAFA), zakresem kontroli i oceną działalności
NAO na Węgrzech oraz jego odpowiedzialności za realizację programu SAPARD, a także
badaniem współfinansowania tego programu przez budżet państwa.

W. W.



Trochę historii ...

Delegatury NIK o sobie – Lublin

KONTROLA PAŃSTWOWA NA LUBELSZCZYŹNIE

−−−− LUDZIE, WYDARZENIA, FAKTY I WSPOMNIENIA

W końcu stycznia tego roku otrzymałem do wykonania interesujące zadanie,

polegające na udzieleniu pomocy w przygotowaniu monografii delegatury NIK w Lublinie,

a później, w zmodyfikowanej koncepcji – w nakreśleniu wspomnień z kart historii naszej

delegatury. Mam bardzo skromny, czteroletni staż pracy w NIK, dlatego wspomnienia

zawarte w niniejszym artykule prezentują byli wicedyrektorzy delegatury, długoletni

pracownicy NIK – Adolf Wolny i Edward Złomańczuk. Warto zaznaczyć, że jest to ich

subiektywny punkt widzenia na dzieje lubelskiej delegatury. Na początku jednak,

w nawiązaniu do wspomnień wicedyrektorów A. Wolnego i E. Złomańczuka, kilka słów na

temat rysu historycznego kontroli państwowej na terenie Lubelszczyzny, zaczerpniętego z

monografii Andrzeja Sylwestrzaka pt. „Najwyższa Izba Kontroli” oraz Czesława Bieleckiego

pt. „System kontroli w PRL. Organizacja i zasady funkcjonowania”.

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 7 lutego 1919 r. o Najwyższej Izbie Kontroli

Państwa1, powołano do życia terenowe Izby Kontroli Państwa. Z dniem 17 stycznia1920 r.

powołana została izba kielecka dla województwa kieleckiego i lubelskiego. Pod rządami

ustawy z 3 kwietnia 1921 r., w skład kontroli państwowej wchodziły m.in. Izby Okręgowe

Kontroli, których zasięg terytorialny i siedziby pozostały zasadniczo niezmienione2.

Na mocy ustawy z 11 września 1944 r. o radach narodowych utworzone zostało Biuro

Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej, które po wejściu w życie „Małej

konstytucji” z 19 lutego 1947 r. przemianowane zostało na Biuro Kontroli przy Radzie

Państwa. Siedzibą Biura Kontroli do marca 1945 r., tj. do przeprowadzki do Warszawy, był

Lublin. W tym czasie w Biurze Kontroli zatrudnione były 2 osoby – dyrektor i inspektor, ze

względu na „wyczerpanie materiału ludzkiego przez resorty państwowe na Lubelszczyźnie”.

Biuro Kontroli mieściło się w 2 pomieszczeniach gmachu PKWN przy al. PKWN3. Obecnie

                                                
1 DzPPP nr 14, poz. 183.
2 A. Sylwestrzak: Najwyższa Izba Kontroli, Ossolineum 1990, s. 39.
3 Jw., s. 87-89.
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jest to gmach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a ulica powróciła do dawnej nazwy:

Spokojna. W dzisiejszych czasach, kontynuując tradycje lat czterdziestych, kontrolerzy

delegatury lubelskiej NIK, zwłaszcza w okresie badania wykonania budżetu Wojewody

Lubelskiego, zajmują dla potrzeb kontroli 2 pokoje ...

W 1946 r. powstała delegatura Bura Kontroli dla województwa lubelskiego.

W wyniku wejścia w życie ustawy z 9 marca 1949 r. o Najwyższej Izbie Kontroli,

zlikwidowane zostało Biuro Kontroli. W NIK działało 14 delegatur miejscowych,

obejmujących właściwością obszar jednego województwa (w tym delegatura lubelska)4.

W 1952 r. zostało powołane Ministerstwo Kontroli Państwowej5, które istniało do

1957 r. Był to organ pozakonstytucyjny, a jego głównym zadaniem było wzmocnienie

kontroli rządowej nad realizacją planów gospodarczych oraz nad przestrzeganiem dyscypliny

finansowej. W tym okresie w Lublinie działały terenowe grupy kontroli państwowej,

specjalizujące się w kontroli branż, np. przemysłu spożywczego. Grupy terenowe stanowiły

komórki organizacyjne właściwych zespołów kontroli państwowej (zlikwidowane zostały

delegatury miejscowe). Nowelizacja Konstytucji PRL spowodowała uchwalenie ustawy

z 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli6; przywrócona została podległość NIK

Sejmowi, powrócono także do koncepcji delegatur terenowych, obejmujących swoim

zasięgiem obszar danego województwa. Na terenie Lubelszczyzny działała delegatura NIK,

na czele której stał przewodniczący.

Pod rządami ustawy z 27 marca 1976 r.7 Prezes Najwyższej Izby Kontroli był

naczelnym organem administracji państwowej, wykonywał powierzone mu zadania za

pomocą NIK – centralnego urzędu i jej terenowych jednostek organizacyjnych (organów)

w postaci 17 okręgowych urzędów kontroli. Okręgowy Urząd Kontroli w Lublinie obejmował

swoim zasięgiem województwa: chełmskie, lubelskie i zamojskie.

Na mocy ustawy z 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli8, NIK

ponownie podlegała Sejmowi. Okręgowe urzędy kontroli zostały zastąpione przez delegatury.

Delegatura w Lublinie obejmowała swoim zasięgiem województwa: lubelskie,

bialskopodlaskie, chełmskie i zamojskie. Wewnętrzna organizacja delegatur była

                                                
4 Jw., s. 115.
5 Ustawa z 22 listopada 1952 r., DzU nr 47, poz. 316.
6 DzU nr 61, poz. 330.
7 DzU nr 12, poz. 66.
8 DzU nr 22, poz. 82, ze zm.
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bezwydziałowa. Delegaturą kierował dyrektor, który odpowiadał za całą działalność

delegatury, a zwłaszcza za prawidłowy przebieg kontroli, należytą realizację wyników,

odpowiednie przygotowanie do pracy i wypełnianie obowiązków przez pracowników.

Pracę zawodowej kadry kontrolerskiej NIK, również w lubelskiej delegaturze,

wspomagali w latach 1976-1980 inspektorzy-rzeczoznawcy oraz inspektorzy społeczni,

powoływani do pracy w NIK na zasadach określonych w rozporządzeniu prezesa RM

z 31 marca 1976 r.9 Była to specyficzna forma pogłębienia i uspołecznienia działalności

kontrolnej NIK. Zakładano, że wiedza i doświadczenie inspektorów-rzeczoznawców

umożliwią szersze zbadanie i rozeznanie przez NIK złożonych zjawisk społeczno-

-gospodarczych. Oprócz inspektorów rzeczoznawców NIK mogła korzystać również

z pomocy specjalistów lub biegłych.

Praca inspektorów społecznych miała charakter dobrowolnej działalności, nie była

oparta – jak to miało miejsce w wypadku inspektorów-rzeczoznawców – na stosunku

umownym pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Prowadzona była w zasadzie po

godzinach pracy zawodowej. Inspektor społeczny mógł niekiedy pełnić swe funkcje

w godzinach pracy, jedynie za zgodą kierownika zatrudniającej go jednostki organizacyjnej.

Inspektorzy ci nie otrzymywali więc wynagrodzenia za zlecane im czynności kontrolne, były

im natomiast przyznawane specjalne wyróżnienia za osiągnięcia w pracy, w tym nagrody

pieniężne. Ustawa o NIK z 1980 r. zniosła instytucję inspektorów-rzeczoznawców

i inspektorów społecznych, zobowiązywała natomiast NIK do współdziałania

z instytucjonalną kontrolą społeczną: komisjami rad narodowych, komitetami kontroli

społecznej, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi (art. 8 ust. 1). Ponadto

przepisy te upoważniały NIK do powoływania w toku kontroli – w szerszym niż dotychczas

zakresie – rzeczoznawców spośród pracowników ośrodków naukowych, naukowo-

-badawczych, przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i innych specjalistów (art. 24).

Instytucja inspektorów społecznych była dość sztuczną koncepcją uspołeczniania kontroli

NIK. Nie zdawała egzaminu, ponieważ m.in. dublowała działalność innych organów kontroli

społecznej10.

                                                
9 DzU nr 14, poz. 90.
10 Cz. Bielecki [w:] System kontroli w PRL. Organizacja i zasady funkcjonowania, PWE, Warszawa 1981,

s. 42-43.
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Przed pracownikami stawiano w latach siedemdziesiątych wysokie wymagania

merytoryczne, ideowe i etyczno-moralne. Przykładowo, ówczesny prezes NIK Mieczysław

Moczar pisał: „Nowoczesny kontroler powinien być współpartnerem w rozwiązywaniu

aktualnych problemów społeczno-ekonomicznych kraju razem z tymi, których kontroluje.

Powinien być sojusznikiem w walce o postęp, efektywność gospodarowania i podnoszenia

sprawności funkcjonowania administracji państwowej. Realizując te zadania powinien coraz

szerzej korzystać z konsultacji i pomocy wysokiej klasy specjalistów i rzeczoznawców,

zarówno ze środowisk nauki, jak i postępowej praktyki. Taka forma działania kontrolera jest

obecnie niezbędna wobec narastania skomplikowanych spraw, które są rezultatem szybkiego

postępu naukowo-technicznego i gospodarczego”11. Z drugiej jednak strony warto zauważyć,

że wymóg posiadania przez kontrolera nieskazitelnego charakteru został wprowadzony

dopiero do ustawy z 1980 r. (obecnie jak wiadomo zrezygnowano z niego na rzecz godnego

zachowania się w służbie i poza służbą). Nie oznacza to oczywiście, że przed 1980 r.

większość kontrolerów nie spełniała tego warunku, np. ze względu na nadmierny,

przeszkadzający w sumiennej pracy pociąg do alkoholu i płci pięknej.

Inspektor przed rozpoczęciem kontroli i w jej trakcie obowiązany był współpracować

z tzw. aktywem polityczno-społecznym. W założeniach miało to zmierzać m.in. do

stworzenia warunków wzajemnego zrozumienia i życzliwości pomiędzy kontrolującym

a pracownikami jednostki kontrolowanej. Tłumaczono to tak, że pracownicy będą traktować

kontrolującego, który współpracuje z aktywem jako sojusznika, kompetentnego partnera,

który udzieli kolektywowi pracowniczemu pomocy w usunięciu występujących

nieprawidłowości i ich przyczyn12. W rzeczy samej, kontrolerzy pomagali usuwać przyczyny

nieprawidłowości – nie bez powodu zaczęło funkcjonować powiedzenie: „Przyszedł NIK,

dyrektor znikł”. Przełamywaniu barier tradycyjnej nieufności, jaką przejawia zwykle strona

kontrolowana wobec kontrolera, osobliwie służyły zalecane i wykształcone w praktyce formy

współpracy kontrolera z „aktywem polityczno-społecznym”. Podejmując czynności kontrolne

inspektor miał obowiązek nawiązać kontakt z komitetem (egzekutywą) podstawowej

organizacji partyjnej jednostki kontrolowanej, a w miarę potrzeby – z właściwą instancją

partyjną. Przed rozpoczęciem kontroli funkcjonowała praktyka informowania milicji

obywatelskiej lub prokuratury (na wszelki wypadek?) o podjęciu kontroli w danej jednostce.

W toku przeprowadzania czynności kontrolnych inspektor – w zależności od potrzeby –

                                                
11 M. Moczar: Kilka uwag o roli i zadaniach pracowników kontroli na obecnym etapie społeczno-

ekonomicznego rozwoju kraju, „Kontrola Państwowa” nr 3 /1973 r.
12 Por. Cz. Bielecki, op. cit., s. 58-59.
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informował właściwe instancje partyjne o wynikach kontroli, a także zapraszał

przedstawicieli odpowiedniej instancji partyjnej oraz podstawowej organizacji partyjnej do

udziału przy omawianiu projektu protokołu kontroli z kierownikiem jednostki kontrolowanej.

Kontrolerzy zobowiązani byli również do współdziałania z organizacją związkową

funkcjonującą w kontrolowanej jednostce, m.in. przez wykorzystywanie uwag i spostrzeżeń,

konsultowanie wniosków. Nie może zatem dziwić, że do dzisiaj pracownicy jednostek

nieskalanych od wielu lat obecnością kontroli NIK, mając w pamięci dawne doświadczenia

traktują wizytę kontrolera jak karę niebios.

Funkcjonowanie kontroli państwowej na Lubelszczyźnie w okresie powojennym

(do końca lat osiemdziesiątych) wspomina Adolf Wolny, wieloletni wicedyrektor Delegatury

NIK w Lublinie.

Pracę rozpocząłem w październiku 1954 r. i wkrótce zostałem skierowany na kurs

w Falentach, który ukończyłem z drugą lokatą. Wielu uczestników tego kursu (ponad 100

osób) zostało tam skierowanych na zasadzie „nie matura lecz chęć szczera”; byli to zwykle

aktywiści wytypowani przez różne zakłady pracy. Zostałem zaangażowany do grupy terenowej

przemysłu spożywczego, która podlegała merytorycznie Zespołowi Przemysłu Spożywczego

(w owym czasie było to Ministerstwo Kontroli Państwowej). Szefem administracyjnym

terenowych grup w Lublinie był Grzegorz Wajskopf. Do zadań szefa administracyjnego

należało prowadzenie obsługi finansowo-administracyjnej wszystkich kontrolerów. Grzegorz

Wajskopf z zawodu był krawcem, podobno ukończył tylko 2-3 oddziały szkoły podstawowej,

jednakże - jak przystało na owe czasy - miał kwalifikacje do zajmowania swojego stanowiska

z uwagi na zasługi dla socjalistycznej ojczyzny: był działaczem komunistycznym, siedział

w więzieniu razem z Franciszkiem Jóźwiakiem (ministrem kontroli państwowej, który

mianował Grzegorza Wajskopfa na szefa terenowych grup kontrolerskich w Lublinie).

Pomimo spełniania w zasadzie administracyjnej funkcji w kontroli, Grzegorz Wajskopf

uważany był za trzecią personę w województwie lubelskim, po I sekretarzu PZPR i szefie UB

(co najlepiej świadczy o władzy, jaką skupiało w swoich rękach Ministerstwo Kontroli

Państwowej). Mawiał o sobie, że ma wykształcenie wyższe domowe; nie umiał poprawnie

pisać i mówić po polsku. Nie znał się, bo jako szef administracyjny nie musiał się znać na

pracy merytorycznej wykonywanej przez inspektorów, ale czuwał nad właściwymi postawami

ideologicznymi pracowników.

Po przełomie 1956 r. szefem (przewodniczącym) delegatury został Gustaw Widomski –

ludowiec, uprzednio zatrudniony jako kontroler. Jego zastępcą był Stanisław Jakimiński

(pełniący funkcje administracyjne). Obaj mieli wyższe wykształcenie. Zakres przedmiotowy
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delegatury dotyczył kontroli planu terenowego. Natomiast część (wielu) inspektorów było

zatrudnionych nadal w terenowych grupach kontroli planu centralnego (np. górnictwo,

hutnictwo, przemysł spożywczy itp.) merytorycznie podległych branżowym zespołom. Gustaw

Widomski był kompetentnym szefem, zarówno pod względem merytorycznym, jak też

ogólnoludzkim. Był bardzo pracowity i odpowiedzialny.

Przed osiągnięciem wieku emerytalnego Gustaw Widomski został zastąpiony przez

Jana Kisielewicza, byłego wicewojewodę i kierownika ekonomicznego KW PZPR w Lublinie,

znaną w sferach partyjno-administracyjnych Lubelszczyzny personę. Był on zwolennikiem

szybkich, krótkich kontroli (to można obecnie odczytać jako pozytyw) i przekazywania

informacji władzom partyjnym. Jako działacz partyjny, członek egzekutywy KW PZPR, często

wbrew obowiązującym zasadom procedury kontrolerskiej nakłaniał pracowników do szukania

rozwiązań skracających kontrolę i pilnego przekazywania ustaleń władzom partyjnym. W tym

czasie wśród pracowników dobrze były oceniane uprawnienia do postulowania

obligatoryjnych kar personalnych oraz wniosków o wytoczenie powództwa cywilnego (dla

naprawienia szkody), a później – nakładanie kar pieniężnych. Nakładanie takich kar było

uprzednio rozpatrywane i zatwierdzane przez działające w delegaturze kolegium. Sprawy były

bardzo sformalizowane.

Na przełomie 1980/1981 r. zobowiązano NIK do sprawdzenia, czy byli prominenci

partyjni i administracyjni nie wykorzystali pełnionych funkcji dla uzyskania osobistych

korzyści. Na terenie woj. lubelskiego nie było rażących afer. Inspektorzy kontrolowali to

chętnie i wnikliwie. Ponieważ ustalenia tych kontroli dotyczyły byłych prominentów

i znajomych dyrektora delegatury, Jan Kisielewicz odsunął się od nadzorowania tych spraw.

Powierzył je zastępcom, którzy podpisywali wystąpienia. W stanie wojennym były reperkusje

dotyczące tych kontroli. Towarzysze z KW PZPR wnioskowali o odwołanie mnie z funkcji

wicedyrektora, czemu dyrektor delegatury − według jego relacji − sprzeciwił się.

Zatrudnionemu w tym czasie Ludwikowi Padze −  według informacji dyrektora delegatury −

towarzysze z KW PZPR zarzucali chęć założenia solidarnościowej partii (w tym czasie jego

syn był internowany). Ponieważ Ludwik Paga był pracownikiem mianowanym, postanowiono

wydalić go z PZPR, co w konsekwencji spowodowałoby zwolnienie z pracy. Na zebraniu

partyjnym wraz z wicedyrektorem Edwardem Złomańczukiem uniemożliwiliśmy jego

wykluczenie, co wywołało nieżyczliwość szefa delegatury, trwającą aż do momentu jego

odwołania z funkcji dyrektora delegatury w połowie lat osiemdziesiątych (skargi, ferment,

tarcia).
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Następnym dyrektorem z nominacji partyjnej był Tadeusz Borszyński (sekretarz

organizacyjny KW PZPR w Lublinie). Nowy dyrektor na spotkaniu z pracownikami, po jego

przedstawieniu przez prezesa NIK Tadeusza Hupałowskiego, stwierdził, że będzie „realizował

linię polityki partii”. Nie zajmował się i nie przeszkadzał w pracy merytorycznej delegatury,

jej wykonywanie powierzył swoim zastępcom, a sam reprezentował delegaturę na zewnątrz.

W tym okresie powstała Inspekcja Robotniczo-Chłopska13. W poszczególnych województwach

(lubelskie, chełmskie, zamojskie, bialskopodlaskie) powołano odrębnych wicedyrektorów

delegatury, którymi zostali byli pracownicy aparatu partyjnego KW PZPR. IRCh była

dzieckiem partii. Finansowanie i pomoc merytoryczna w stosowaniu procedury kontrolnej

leżała w gestii NIK, chociaż IRCh podlegała wytycznym aparatu partyjnego. Kontrole były

wykonywane głównie przez inspektorów społecznych, przygotowywanych do tej pracy na

kilkugodzinnych szkoleniach. Kontrole te bazowały głównie na oględzinach i dotyczyły

nieporządku, bałaganu i innych prostych spraw w ogóle nieistotnych dla funkcjonowania

gospodarki. Przykładowo, jedna z licznych tego rodzaju kontroli polegała na sprawdzaniu na

poszczególnych przystankach PKS w województwie punktualności kursowania autobusów.

Natomiast ranga irchowskich kontroli (i ocena) była niewspółmiernie wysoka do wagi

ustaleń, ponieważ były to działania firmowane przez partię. Odnosiło się wrażenie, że NIK

jest przy Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, a nie odwrotnie.

Na zakończenie jeszcze pewna ciekawostka. Nasz młodszy kolega wspomniał już

o powołaniu inspektorów-rzeczoznawców. Ja dodam jedynie, że spośród wielu kontroli

dokonanych przez rzeczoznawców pozytywne oceny uzyskiwały przeważnie te, które

przeprowadzone zostały przez osoby uprzednio zatrudnione w NIK.

Adolf Wolny przeszedł na emeryturę w 1990 r. Okres lat dziewięćdziesiątych

przedstawiony został we wspomnieniach Edwarda Złomańczuka, zatrudnionego

w delegaturze lubelskiej w latach 1969-2002 na stanowiskach doradcy prawnego oraz

wicedyrektora. Oto jego relacja:

W okresie piastowania funkcji prezesa NIK przez Waleriana Pańkę, doradcą prezesa

został Czesław Bielecki, wieloletni pracownik i doradca prawny w centrali NIK, którego

znałem dobrze z okresu pracy na stanowisku doradcy prawnego delegatury. Po objęciu

                                                
13 W 1985 r. w Statucie NIK dokonano zmian, na mocy których powołano w Izbie Departament ds. IRCh oraz

49 wojewódzkich oddziałów NIK ds. IRCh; zob. A. Sylwestrzak, op. cit., s. 225.
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funkcji wicedyrektora delegatury w Lublinie utrzymywałem z Czesławem Bieleckim w dalszym

ciągu kontakty i przyjacielskie stosunki z racji równoczesnego wykonywania obowiązków

wicedyrektora delegatury i doradcy prawnego. Po przejściu na rentę inwalidzką w końcu

1990 r. dyrektora delegatury Tadeusza Borszyńskiego, powstała kwestia powołania jego

następcy. W owym czasie stare ośrodki i struktury tzw. nomenklatury przestały istnieć, nowe

zaś jeszcze nie powstały. Pamiętam rozmowę z Czesławem Bieleckim, który długo namawiał

mnie na ubieganie się o stanowisko dyrektora delegatury. W owym czasie byłem

rekonwalescentem po przebytej skomplikowanej operacji. Nie czułem się dostatecznie silny do

podjęcia starań w tym względzie, w związku z czym zaproponowałem Czesławowi Bieleckiemu

kandydaturę Jerzego Woźniaka, doradcy ekonomicznego, odpowiedzialnego kontrolera.

Prezentacja kandydata u prezesa Waleriana Pańki przebiegła pomyślnie i 1 listopada 1991 r.

Jerzy Woźniak został powołany na stanowisko dyrektora delegatury lubelskiej. Po powrocie

świeżo upieczonego dyrektora uczciliśmy to oczywiście butelką dobrego koniaku.

Istotną nowością w działalności delegatury były organizowane przez Jerzego

Woźniaka konferencje prasowe z lokalnymi mediami, na których prezentowano wyniki

kontroli. Media były bardzo zainteresowane takimi spotkaniami, delegatura również, bo w ten

sposób upubliczniała efekty swojej pracy.

Dobre rezultaty pracy zaowocowały wysoką lokatą lubelskiej delegatury w rankingu

jednostek NIK. Na naradach dyrektorów w Goławicach często wskazywano i podkreślano

wyniki uzyskiwane przez delegaturę w Lublinie. To spowodowało, że za kadencji prezesa

Janusza Wojciechowskiego Jerzy Woźniak został powołany − jako jedyny przedstawiciel

delegatur − na członka Kolegium NIK. Było to niewątpliwe wyróżnienie oraz satysfakcja dla

delegatury. Delegatura lubelska została również wyróżniona przez powierzenie jej roli

gospodarza na czas pobytu delegacji organów kontroli z Portugalii, Białorusi i Chińskiej

Republiki Ludowej. Obowiązki gospodarza wykonaliśmy należycie, w związku z czym do

delegacji rewizytujących w tych państwach zaproszono również naszego dyrektora. Jerzy

Woźniak uczestniczył w wyjeździe do Portugalii; do Chin z powodu choroby i przedwczesnej

śmierci w 1999 r. już nie pojechał.

Okres pełnienia funkcji dyrektora przez Jerzego Woźniaka był pomyślny dla

delegatury. Jerzy Woźniak okazał się dobrym organizatorem i sprawnym menedżerem

delegatury. W tym czasie przeprowadzono szereg ważnych i efektywnych kontroli, m.in.

kontrolę I Banku Komercyjnego w Lublinie (tzw. banku Bogatina), spółki „Kamex”, której
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właścicielem był poszukiwany do niedawna listem gończym biznesmen D. z Zamościa,

terminalu w Koroszczynie, inspekcji celnej, inspekcji farmaceutycznej. Informacje z tych

kontroli przekazane zostały najwyższym organom państwowym.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza wspomniana przez dyrektora Edwarda Złomańczuka

kontrola realizacji inwestycji centralnej Terminal Samochodowy Koroszczyn (TSK).

Kontrola ta została przeprowadzona przez lubelską delegaturę na wniosek prezesa Rady

Ministrów. Wybór naszej delegatury jako jednostki przeprowadzającej kontrolę, jak należy

domniemywać, był uzasadniony wyłącznie wysokimi notowaniami w centrali, o czym pisał

Edward Złomańczuk, a nie chęcią oddalenia od siebie śliskiego, arcytrudnego tematu.

Badania przeprowadzono w ramach kontroli realizacji inwestycji centralnych w 1998 r.

Zadanie kontrolerów polegało m.in. na ustaleniu przyczyn i okoliczności zlokalizowania

obiektów budowanych na potrzeby służb kontroli granicznych w odległości około 5 km od

drogowego przejścia granicznego Kukuryki-Kozłowiczy, położonego na granicy między

Polską a Białorusią. Najtrudniejszym zadaniem było jednak sformułowanie oceny – której od

NIK domagał się i parlament, i rząd, i media – o możliwości dokonywania odpraw

granicznych i celnych w Koroszczynie. Problem polegał na tym, iż budowę obiektów

przeznaczonych do celów prowadzenia kontroli granicznych zlokalizowano poza zasięgiem

terytorialnym drogowego przejścia granicznego. Nie było to jednak dziwne, jeśli wziąć pod

uwagę, że przed wskazaniem lokalizacyjnym dla realizacji tej inwestycji, udzielonym

w 1993 r. przez Centralny Urząd Planowania, wbrew obowiązującym przepisom

o planowaniu przestrzennym, nie zasięgnięto opinii organów Straży Granicznej i organów

administracji celnej. Ostateczną decyzję z 1994 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji wydał

z upoważnienia wojewody bialskopodlaskiego dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej

Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej.

Położenie części służbowej terminalu w odległości około 5 km od granicy, poza

zasięgiem terytorialnym drogowego przejścia granicznego w Kukurykach, było już w lipcu

1996 r. powodem podjęcia przez organy Straży Granicznej decyzji o nieprzenoszeniu na teren

TSK odpraw granicznych dokonywanych przez funkcjonariuszy SG na drogowym przejściu

granicznym w Kukurykach. Lokalizacja terminalu była również w drugiej połowie 1998 r.

jedną z przyczyn odmowy organów celnych przeniesienia granicznych odpraw celnych na

teren TSK. Na domiar złego, ze względu na trudne warunki techniczne, na terenie DPG

w Kukurykach dokonywane były wyłącznie odprawy celne w przywozie do Polski, natomiast

kontrola celna i odprawy wywozowe z Polski dokonywane są przez polskich funkcjonariuszy

celnych w Kozłowiczy na terytorium Republiki Białoruś. Było to niezgodne z art. 6 § 1
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Kodeksu celnego. W okresie od grudnia 1992 r. do maja 1998 r. odprawy celne dokonywane

przez polskich funkcjonariuszy w Kozłowiczy na Białorusi odbywały się wspólnie

z białoruskimi służbami granicznymi i celnymi. Natomiast od czerwca 1998 r. odprawy te

dokonywane były przez polskie służby celne i graniczne bez udziału białoruskich służb

celnych, które przeniosły miejsce dokonywania swoich kontroli granicznych do terminalu

GAP-1, oddalonego o około 8 km od granicy. Powyższy stan, oprócz naruszania

obowiązujących przepisów Kodeksu celnego, istotnie zagrażał bezpieczeństwu prowadzenia

czynności kontroli celnej oraz utrudniał nadzór nad pracą polskich funkcjonariuszy celnych

i zwiększał potencjalne zagrożenie wystąpienia przestępstw.

Stan techniczny budynków, budowli i urządzeń w DPG Kukuryki nie stwarzał

służbom granicznym odpowiednich warunków do przeprowadzania skutecznych kontroli.

Oględziny w trakcie kontroli NIK wykazały w szczególności, że funkcjonariusze celni nie

mają możliwości prowadzenia pełnej rewizji celnej środków transportowych i przewożonych

towarów, m.in. z uwagi na brak ramp rozładunkowych.

Kontrola trwała od listopada 1998 r. do końca lutego 1999 r. Zarówno do treści

protokołów kontroli, jak i wystąpień pokontrolnych, nie wniesiono zastrzeżeń14. Odnosiło się

wrażenie, że wszyscy są zadowoleni z wyników naszej kontroli, włącznie z odwołanym

w tym okresie prezesem Głównego Urzędu Ceł. W wyniku badań kontrolnych ustalono wiele

nieprawidłowości, w tym finansowych i negatywnie oceniono przygotowania do realizacji

budowy części budżetowej Terminalu Samochodowego Koroszczyn oraz umów i porozumień

zawartych przez wojewodów bialskopodlaskich w imieniu Skarbu Państwa z inwestorem

części komercyjnej terminalu. Stwierdzono jednocześnie, że negatywna ocena nie powinna

powodować kwestionowania przydatności zbudowanych obiektów dla służb kontroli

granicznych, o ile zrealizowane zostaną wnioski dotyczące zwiększenia szczelności systemu

ewidencji i kontroli ruchu pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z Polski oraz wnioski GUC

odnoszące się do kontroli dostępu i przemieszczania się osób w obiektach i na terenie TSK.

Delegatura NIK w Lublinie zwróciła się do właściwych organów administracji

rządowej z wnioskami o rozważenie możliwości i warunków uruchomienia terminalu

w Koroszczynie na potrzeby służb kontroli granicznych. Można więc śmiało powiedzieć, że

przeprowadzona przez lubelską delegaturę kontrola przyczyniła się do otwarcia tego

terminalu, które miało miejsce jeszcze w 1999 r.

                                                
14 Kontrolą objęto Zarząd Drogowych Przejść Granicznych w Białej Podlaskiej (ZDPG) - inwestora

bezpośredniego prowadzącego w imieniu Wojewody Bialskopodlaskiego budowę części budżetowej
Terminalu Samochodowego w Koroszczynie; do 31 grudnia 1998 r. gospodarstwo pomocnicze Urzędu
Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej oraz Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych w Białej Podlaskiej (PUI)
- inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego, na podstawie umowy powierniczej zawartej z ZDPG.
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Przechodząc do czasów obecnych, aktualnie w lubelskiej delegaturze pracuje 56 osób,

w tym 8 pracowników administracyjnych. Na czele delegatury stoi dyrektor Marian Cichosz,

wicedyrektorem jest Stanisław Borowiec. W delegaturze zatrudnionych jest 11 doradców oraz

35 pracowników wykonujących czynności kontrolne. Z ogólnej liczby 48 pracowników

nadzorujących i wykonujących czynności kontrolne, 15 osób ukończyło studia prawnicze lub

administracyjne, 9 ekonomiczne, 12 osób legitymuje się tytułem zawodowym magistra

inżyniera. Na uwagę zasługuje fakt, że dwoje kontrolerów - przebywających obecnie na

urlopach bezpłatnych − pełni bardzo ważne funkcje: Elżbieta Kruk jest posłem na Sejm RP

obecnej kadencji, natomiast Edward Szempruch po wyborach samorządowych przyjął

propozycję prezydenta Lublina i został jego zastępcą.

Siedziba lubelskiej delegatury mieści się przy ul. Okopowej 7, w budynku

przedwojennym, położonym w centrum Lublina. Stanowi on własność Skarbu Państwa,

w imieniu którego delegatura pełni ustawowy zarząd. Na przestrzeni lat budynek ten był

użytkowany wspólnie z Państwową Inspekcją Handlową, Przedsiębiorstwem Państwowym

„Wydawnictwo Lubelskie”, a w okresie powstania Samorządnego Niezależnego Związku

Zawodowego „Solidarność” − z Zarządem Regionu tego związku. Obaj autorzy wyżej

przedstawionych wspomnień zapamiętali wielkie zainteresowanie społeczeństwa siedzibą

delegatury, ale okazało się, że jest ono spowodowane wywieszaniem przez Solidarność

transparentów i haseł na elewacji budynku. Wspominając jeszcze wcześniejsze lata pracy

w tym miejscu obaj panowie stwierdzili, że kojarzą się z ciasnotą pomieszczeń, meblami

biurowymi pochodzącymi sprzed 1939 r. i siermiężnością wnętrz. Nie było mowy o żadnych

urządzeniach ułatwiających pracę, a tzw. uwagi do sprawozdań z wykonania budżetu przez

wojewodę15 kopiowało się na jedynym, często psującym się spirytusowym powielaczu.

Nie ma żadnego porównania ze stanem obecnym - delegatura wyposażona jest

w niezbędne urządzenia biurowe - faks, kserokopiarki, niszczarki dokumentów, komputery

stacjonarne, drukarki. Zmieniły się również warunki lokalowe. W budynku nie ma już

sublokatorów, w ubiegłym roku nadbudowano czwartą kondygnację, co rozładowało ciasnotę

i niefunkcjonalność pomieszczeń biurowych. Wydzielono duże pomieszczenie na salę

konferencyjną i palarnię tytoniu, zainstalowano klimatyzację. Uroczyste otwarcie nowej

kondygnacji odbyło się 3 grudnia 2002 r.; wzięli w nim udział m.in. abp Józef Życiński,

prezes NIK Mirosław Sekuła oraz wiceprezesi: Zbigniew Wesołowski i Piotr Kownacki.

                                                
15 Uwagi były jedną z form opracowań zbiorczych (dzisiaj powiedzielibyśmy informacji o wynikach kontroli),

służyły kompleksowemu, syntetycznemu przedstawieniu całości wyników kontroli. Por. Cz. Bielecki, op.cit.,
s. 81.
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Na zakończenie warto dodać, że również w pracy kontrolera dochodzi do sytuacji,

które zapadają w pamięć i są przekazywane jako anegdoty. Otóż na początku lat

dziewięćdziesiątych jeden z pracowników delegatury był pochłonięty budową domu. Jest to

zajęcie, jak wiadomo, absorbujące cały wolny czas, a niekiedy jeszcze więcej. Zdarzało się,

że ów pracownik znikał w tajemniczy sposób z delegatury, co w sytuacji gdy telefony

komórkowe były towarem luksusowym, uniemożliwiało kontakt z nim. Dyrektor Jerzy

Woźniak znalazł jednak skuteczny sposób, żeby spowodować niezwłoczne stawiennictwo

delikwenta w pracy. Wystarczyła mała kartka papieru, wetknięta w drzwi budowanego domu,

z prośbą o przybycie do delegatury, podpisana przez dyrektora ...

Zupełnie niedawno jeden z kontrolerów lubelskiej delegatury w trakcie pracy był

świadkiem próby wręczenia łapówki. Kontrolował wówczas ośrodek kształcenia kierowców.

Do egzaminatora przyszedł kursant z kopertą. Warto zauważyć, że przebywanie w tym

samym pomieszczeniu innych osób poza „darczyńcą” i potencjalnym „obdarowanym” nie

stanowiło problemu dla operatywnego przyszłego kierowcy. Ponieważ sytuacja miała miejsce

w obecności kontrolera, egzaminatorowi nie pozostało nic innego jak tylko zgłosić do

prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

W oczach mieszkańców województwa lubelskiego NIK bywa niekiedy postrzegana

jako ostatnia deska ratunku. Niestety, nie świadczy to najlepiej o wiedzy społeczeństwa na

temat kompetencji i zakresu działania Izby. Kiedy oczekiwania zawodzi wymiar

sprawiedliwości, wpływają do delegatury prośby o zbadanie legalności działań komornika

sądowego, sądu okręgowego lub sądu rejonowego. Inne ciekawsze, bo nietypowe skargi,

wnioski lub innego rodzaju korespondencje dotyczyły np.:

− skargi na zawyżenie obywatelowi wysokości rachunków telefonicznych przez TP

SA;

− prośby o wytłumaczenie podstaw ustalenia przez odbiorcę zbyt niskiej ceny

pszenicy oraz rozstrzygnięcie, czy dostawca powinien otrzymać dopłatę za transport (prośba

dostawcy zboża);

− prośby o dokonanie kontroli działalności gospodarczej prowadzonej przez sąsiada.

Zdarzała się również korespondencja w stylu: „Piszę do Was, bo mnie krew zalewa”,

np. na niesprawiedliwość, jaka istnieje w ZUS w Lublinie w związku z przyznawaniem rent

(z adnotacją zamiast podpisu: „Z poważaniem dla Pana Dyrektora ZUS”). Pewne małżeństwo

wzburzyła niekulturalna obsługa sprzedawcy drzwi, którego firma zamontowała egzemplarz

nieodpowiadający kolorem i rodzajem lakieru zamówionemu wzorcowi.
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Zdarza się także, iż kierowane są do delegatury pisma zawierające prośby

o interwencje niepolegające na skontrolowaniu danego podmiotu, ale stanowiące np.:

− prośbę o dokonanie fachowej oceny stanu faktycznego, tzn. o „udzielenie porady,

ewentualnie wymuszenie na Wydziale Finansowym złożenia do SKO wyjaśnień”, a także

prośbę o „potwierdzenie podstawy prawnej informacji korzystnych dla podatników”, które

w owym czasie ukazały się w mediach;

− prośbę obywatela polskiego o pomoc w uzyskaniu azylu politycznego i statusu

uchodźcy.

Delegatura do niedawna miała stałego korespondenta, emeryta, pana Karola. Pan

Karol dzielił się z NIK (oraz innymi organami, od Prezydenta RP do wójta gminy) własnymi

przemyśleniami na temat życia społeczno-gospodarczego, które przybierały postać skarg lub

wniosków.

Dzieje kontroli państwowej na Lubelszczyźnie nie stanowią – mam nadzieję –

rozdziału zamkniętego. W delegaturze lubelskiej na przestrzeni około 50 lat pracowało co

najmniej kilkaset osób. I to dzięki ich rzetelnej i sumiennej pracy delegatura nadal

funkcjonuje należycie, a z wypracowanych wzorców możemy korzystać my – kontrolerzy

z niewielkim stażem, którzy ciągle jeszcze terminują w zawodzie kontrolerskim.

Przypominanie starszych kolegów kompetentnych, uczciwych i godnych szacunku nas

również obliguje do utrzymywania należytego poziomu – „w służbie i poza służbą ...”

 mgr Rafał Padrak

Delegatura NIK w Lublinie
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SYGNAŁY O KSIĄŻKACH

Iwona Sierpowska: Funkcje kontroli państwowej.  Studium prawnoporównawcze,

Kolonia Limited, Wrocław 2003, s. 259.

W nowoczesnych, demokratycznych państwach wzrasta rola  kontroli państwowej,

rośnie również zainteresowanie jej problematyką w stosunkach międzynarodowych. Kontrola

ta coraz częściej wykracza poza granice jednego państwa. Rozwija się współpraca między

najwyższymi instytucjami kontrolnymi, zauważalny staje się wpływ międzynarodowych

czynników na funkcje i modele kontroli. W prezentowanej publikacji została dokonana

systematyzacja i analiza porównawcza funkcji kontroli państwowej, odnosząca się do

zakresu, kryteriów, procedury i środków kontroli.  Autorka starała się dać odpowiedź, w jaki

sposób współpraca międzynarodowa najwyższych organów kontroli oraz  integracja

europejska wpływa na  funkcje kontroli państwowej. Bliższej analizie zostały poddane

naczelne organy kontroli: Wielkiej  Brytanii, Danii, Szwecji, Niemiec, Austrii, Holandii,

Francji, Litwy i Czech. Poruszone są  również zagadnienia kontroli państwowej w Irlandii,

Luksemburgu i na Węgrzech. Najwięcej uwagi autorka poświęciła Najwyższej Izbie Kontroli.

Cezary Kosikowski: Przedsiębiorca w prawie polskim na tle prawa europejskiego,

Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2003,  s. 319.

Autor omówił prawa i obowiązki przedsiębiorcy, zagadnienia dotyczące statusu

prawnego, a także istotne problemy związane z podjęciem, prowadzeniem i zakończeniem

działalności gospodarczej. Przybliżył zagadnienie podejmowania i prowadzenia działalności

gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorców zagranicznych, ważne problemy kontroli i

nadzoru nad działalnością przedsiębiorców, mechanizmy i prawne aspekty dotyczące

konkurencji. Ponadto dokonał porównań polskich uregulowań prawnych z prawem

wspólnotowym.

Małgorzata Niedźwiedzka, Radosław Kowalski: Audyt wewnętrzny. VAT: zdążyć

przed fiskusem, Difin, Warszawa 2003, s. 255.

Wewnętrzny audyt podatkowy ma na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości

w stosowaniu przepisów podatkowych. Publikacja jest praktycznym poradnikiem dla

podatników stosujących przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, zarówno w

codziennej pracy, jak i przy okazji przeprowadzanych kontroli wewnętrznych. Autorzy
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omówili w przystępny sposób zagadnienia związane z VAT  i przytoczyli  konkretne

przykłady.

Kamilla Marchewka-Bartkowiak: Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii

Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2003, s.171.

Zarządzanie długiem publicznym jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się

dziedzin polityki budżetowej.  W książce opisano zmiany w tej dziedzinie, jakie dokonały się

w krajach Unii Europejskiej po 1999 r. W kolejnych rozdziałach zostały przedstawione

definicje i zagadnienia metodologiczne dotyczące deficytu budżetowego i długu publicznego,

praktyka w prowadzeniu polityki zarządzania długiem publicznym przez państwa Unii

Europejskiej, teoretyczne zagadnienia związane z rynkiem rządowych  papierów

wartościowych oraz analiza strategii zarządzania długiem publicznym nakierowana na

dostosowywanie się państw unijnych do warunków konkurencji rynkowej. Osobny rozdział

książki poświęcony jest zarządzaniu długiem publicznym w Polsce.

Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej. Materiały

z konferencji międzynarodowej (Mikołajki, 26-28 września 2002 r.), pod red. Andrzeja

Adamskiego, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2003, s. 629.

Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” w Toruniu

zorganizowały w Mikołajkach we wrześniu 2002 r.   konferencję międzynarodową na temat

przestępczości gospodarczej z perspektywy Polski i Unii Europejskiej. Publikacja zawiera

referaty i opracowania przedstawione w ramach trzech sesji tej konferencji: przestępczość

gospodarcza a wymiar sprawiedliwości, przestępczość związana z systemem bankowym oraz

działalność gospodarcza i przestępczość. Autorzy referatów wskazywali, że przestępczość

gospodarcza jest poważnym zagrożeniem dla finansów publicznych, systemu bankowego,

przedsiębiorców i konsumentów w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Podkreślali

konieczność ścisłej współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości krajów Unii

Europejskiej i jej przyszłych członków, m.in. ze względu na cechujący funkcjonowanie

wspólnego rynku brak ograniczeń w przepływie osób, usług, kapitału i towarów.


