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50  LAT  „KONTROLI   PAŃSTWOWEJ”

Jubileusze wywołują wspomnienia, skłaniają do ocen, podsumowań, reflek-
sji, niezależnie od tego, czy dotyczą ludzi, historii, czy instytucji ...

50 lat temu, w połowie 1956 r., roku pełnego niepokojów i wielu nadziei,
„światli ludzie, jakich mimo politycznych sił zatrudniało wówczas Ministerstwo Kon-
troli Państwowej, postanowili wykorzystać tzw. odwilż i zorganizować merytoryczną
pomoc dla kadry inspektorskiej. [...]. Wykształcenie wyższe było wówczas dopiero
zdobywane przez młody narybek kontrolny, a ci, którzy je mieli sprzed wojny, byli
rzadkością. I właśnie ci nieliczni, rozumiejący złożoność pracy kontrolerskiej, posta-
nowili wydawać pismo, które spełniałoby wiele funkcji i stanowiło coś w rodzaju
poradnika kontrolera, coś w rodzaju trybuny do wymiany doświadczeń, do sygnali-
zowania nietypowych, trudnych spraw, które stanowiłoby też źródło informacji
o nowych formach i zadaniach  kontroli  [...]”. W ten sposób powstał dwumiesięcznik
„Kontrola Państwowa”. „Głównym inspiratorem, a następnie redaktorem naczelnym
był Tadeusz Jan Raabe – naczelnik Wydziału Metodyki Kontroli w Departamencie
Koordynacji Ministerstwa Kontroli Państwowej”1 .

Zgodnie z założeniami i zapotrzebowaniem, w pierwszych numerach publi-
kowano głównie artykuły o tematyce typowo kontrolnej, w następnych porusza-
no także kwestie przyszłej organizacji kontroli, rozważano powrót do pierwotnej
Najwyższej Izby Kontroli jako organu podległego Sejmowi. W 1957 r. szósty
numer „Kontroli Państwowej” ukazał się już w Najwyższej Izbie Kontroli.

Czasopismo zmieniało się, rozszerzało zakres tematyczny, wychodząc z zało-
żenia, że działalność kontroli państwowej dotyczy całości problemów związa-
nych z gospodarką narodową. Zaczęto prezentować na łamach dwumiesięcznika
także artykuły dotyczące szeroko pojętych zagadnień ekonomiczno-społecznych,

1 Obydwa cytaty z: B. Matosiuk: Jak to się zaczęło i jak trwa..., „Kontrola Państwowa” nr 3/2001.
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a „Kontrolą Państwową” zainteresowali się też pracownicy innych środowisk i re-
sortów. Stopniowo powstawały nowe działy i rubryki, odpowiadające urozmaico-
nej tematyce artykułów i informacji. Czasopismo zaczęło ukazywać się w nowej,
bardziej atrakcyjnej – jak na owe czasy – szacie graficznej, rosła objętość każdego
numeru, zwiększała się liczba członków Komitetu Redakcyjnego i autorów.

Można powiedzieć, że w zasadzie w końcu lat 80. ukształtowała się określona
formuła czasopisma zarówno pod względem treści, jak i układu graficznego. Każdy
numer rozpoczynał się od artykułów dotyczących aktualnej problematyki kontrolnej,
ekonomicznej, prawnej itp. Potem w drugim dziale – „Ustalenia niektórych kontroli”
– prezentowane były wyniki ważniejszych kontroli, w trzecim dziale – „Relacje,
polemiki” – artykuły „wspomagające”, dyskusyjne, poszerzające tematykę kontrolną.
Kolejnymi  rubrykami były: „Kontrola w innych krajach” i „Z życia NIK”.

Taki układ, z grubsza rzecz biorąc, pozostał w pewnym sensie do dziś.
 „Kontrola Państwowa” wprowadziła w ostatnich latach rubrykę „Współpraca
międzynarodowa”. Zaistniała bowiem potrzeba, aby na łamach czasopisma przy-
bliżano także tematy związane z kontrolą w innych krajach, współpracą Najwyż-
szej Izby Kontroli z organizacjami międzynarodowymi EUROSAI i INTOSAI.
Powstał też dział  „Trochę historii…”, w którym, jak sama nazwa wskazuje, pu-
blikowane są  materiały historyczno-wspomnieniowe.

Przez te wszystkie lata czasopismo starało się uczestniczyć w ważniejszych
wydarzeniach w kraju, które miały wpływ na gospodarkę, a co za tym idzie – na
zadania i pracę Najwyższej Izby Kontroli. Pojawiają się więc m.in. artykuły o prze-
budowie gospodarki, przekształceniach własnościowych, prywatyzacji, kapitale
zagranicznym, korupcji, wejściu Polski do NATO, przygotowaniach i członko-
stwie w Unii Europejskiej.

Publikowane są też materiały  dotyczące międzynarodowych standardów
kontroli, nowych procedur i zadań stojących przed Najwyższą Izbą Kontroli. Pod-
kreśla się w nich  rolę Izby – jako swego rodzaju recenzenta – która w wyniku
kontroli ostrzega przed niekorzystnymi tendencjami i zjawiskami w gospodarce
i życiu społecznym.

„Kontrola Państwowa” od lat dba o przedstawianie  historii instytucji kontrol-
nej i jej tradycji. Publikuje artykuły i materiały poświęcone zarówno powstaniu
kontroli państwowej w Polsce, jak też samej Najwyższej Izby Kontroli. Odnotowuje
kolejne jubileusze NIK. W 1999 r. z okazji 80-lecia Najwyższej Izby Kontroli
wydano jubileuszowy, dwuzeszytowy numer. W pierwszym zeszycie opubliko-
wane zostały dokumenty dotyczące tworzenia Izby, artykuły okolicznościowe i in-
ne materiały historyczne, a w drugim – specjalnym – teksty przepisów konstytu-
cyjnych i ustaw o NIK od lutego 1919 r. do grudnia 1998 r. W 2004 r. – również
na łamach czasopisma –  „obchodzono” 85-lecie NIK.



[407] 50 lat „Kontroli Państwowej” 7

Zwraca się też uwagę na ważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie. Warto
przypomnieć m.in., że w 6. numerze z 2000 r. pożegnano XX wiek i powitano
XXI.  Życzenia z tej okazji wszystkim pracownikom, autorom i czytelnikom zło-
żył Prezes NIK Janusz Wojciechowski. W 3. numerze z 2004 r. o wejściu Polski
1 maja do Unii Europejskiej napisał w „Kontroli Państwowej” były minister do
spraw europejskich Jacek Saryusz-Wolski. Pierwszy raz z tej właśnie okazji na
okładce czasopisma pojawiła się banderolka z flagą polską i Unii Europejskiej.

Poczynając od 1. numeru z 2003 r. w „Kontroli Państwowej” rozpoczęto cykl
publikacji przedstawiający historię i czasy współczesne delegatur Najwyższej Izby
Kontroli. Jako pierwszą zaprezentowano Delegaturę NIK w Bydgoszczy. Następ-
nie w kolejnych numerach czasopisma w 2003 r. ukazały się swego rodzaju mo-
nografie delegatur: krakowskiej, lubelskiej, kieleckiej, olsztyńskiej, warszawskiej;
w 2004 r. – katowickiej, łódzkiej, poznańskiej i zielonogórskiej; w 2005 r. – gdań-
skiej, opolskiej, szczecińskiej, wrocławskiej, a w 2006 r. w 2. numerze pisano
o Delegaturze  NIK w  Białymstoku.

Redakcja „Kontroli Państwowej” wydaje też od 2002 r. monotematyczne nu-
mery specjalne z okazji  seminaryjnych posiedzeń Kolegium NIK. Były one po-
święcone następującym zagadnieniom: corocznemu badaniu przez NIK wykona-
nia budżetu państwa – kontrola czy audyt (luty 2002 r.); statusowi prawnemu
NIK w świetle Konstytucji RP i standardów Unii Europejskiej (maj 2002 r.);
sytuacji prawnej podmiotów podlegających kontroli NIK (listopad 2002 r.); kry-
teriom kontroli NIK w świetle Konstytucji RP i ustawy o NIK (grudzień 2002 r.);
systemowym rozwiązaniom zapobiegającym korupcji (maj 2003 r.); racjonaliza-
cji wydatków publicznych (listopad 2004 r.); dobrej administracji (maj 2005 r.);
jawności i przejrzystości finansów publicznych (grudzień 2005 r.).

Jak przystało na jubileusz, warto  przytoczyć  także  trochę danych. W ciągu
50 lat ukazało się 307 numerów dwumiesięcznika, wydrukowanych na 33 300
stronach, oraz  8 numerów specjalnych, które  liczą ponad 1000 stron. W ciągu
półwiecza opublikowano  około 4400 artykułów, w tym ponad 900 omawiających
wyniki niektórych kontroli.   Czasopismem kierowało siedmiu redaktorów na-
czelnych: Tadeusz Raabe (1956 r. – 1967 r.), Zygmunt Sztajerwald (1967 r. –
1968 r.), Jakub Janiak (1968 r. – 1972 r.), Zbigniew Schulz (1972 r.), Tadeusz
Sołodkowski (1973 r. – 1985 r.), Zdzisław Śledziński (1986 r. – 1992 r.), Barbara
Matosiuk (1992 r. – 2006 r.).

 „Kontrola Państwowa” jest rozpowszechniana w kraju i za granicą. Otrzy-
mują ją nieodpłatnie: Sejm, Senat, urzędy centralne, organy samorządu terytorial-
nego, Biblioteka Narodowa i inne biblioteki, w tym instytutowe i akademickie.
Znaczna część nakładu rozprowadzana jest w NIK, jej delegaturach i wśród człon-
ków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Odpłatnie, w drodze prenumeraty,
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 „Kontrolę Państwową” otrzymują jej stali czytelnicy. Pismo jest traktowane przez
uczelnie jako główne i najbardziej aktualne źródło wiedzy o Najwyższej Izbie
Kontroli i jej funkcji naczelnego organu kontroli w Polsce oraz o kontrolach w in-
nych krajach. Za granicę czasopismo jest wysyłane do najwyższych organów kon-
troli współpracujących z Izbą w ramach EUROSAI i INTOSAI. Od 2003 r.
„Kontrola Państwowa” jest dostępna na stronach internetowych NIK.

Dwumiesięcznik  ma  wiernych czytelników nie tylko w Najwyższej Izbie
Kontroli, ale także w innych   instytucjach. Jest periodykiem umiejącym dostoso-
wać się do nowych czasów i zadań z nich wynikających oraz zainteresować swo-
imi publikacjami  wiele  różnych środowisk. Tak było przez  50 lat i należy są-
dzić, że  wszystkie dobre tradycje w „Kontroli Państwowej” będą kontynuowane
w przyszłości.

 Redakcja
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Maksymilian  Cherka

USTROJOWY  MODEL
WYKONYWANIA   ADMINISTRACJI   PUBLICZNEJ

A   RELACJE   KONTROLI   I   NADZORU
(Na przykładzie samorządów zawodowych)

Patrząc na administrację od strony podmiotowej  (organizacyjnej), na plan
pierwszy wysuwa się kwestia relacji ustrojowych zachodzących między poszcze-
gólnymi elementami tworzącymi aparat administracyjny w państwie. Konieczne
jest bowiem takie określenie ich wzajemnych powiązań organizacyjno-prawnych,
aby zapewnić efektywne wykonywanie zadań publicznych. Potrzeba jasnego spre-
cyzowania prawnego charakteru relacji, o których mowa, wynika również ze znacz-
nego powiększenia zadań państw współczesnych. Proces ten, zapoczątkowany
jeszcze w dobie absolutyzmu oświeconego, doprowadził  w XIX i XX wieku do
istotnego rozbudowania aparatu administracji, a co za tym idzie, do skompliko-
wania stosunków prawnych i organizacyjnych pomiędzy jego szczeblami1. Pod-
kreśla się jednocześnie, że różnorodność zadań realizowanych przez poszczegól-
ne ogniwa administracji doprowadziła do niemożności zarządzania nimi w sposób
charakterystyczny zarówno dla początkowego etapu kształtowania się nowocze-
snej administracji, jak też administracji państw socjalistycznych. W państwach
absolutnych oraz w państwach demokracji ludowej cechą szczególną stosunków
występujących pomiędzy szczeblami administracji było bowiem ścisłe podpo-
rządkowanie organów niższych organom znajdującym się na szczeblach wyższych.

1 Por. Z. Leoński [w:] Zarys prawa administracyjnego, pod red. Z. Leońskiego, Warszawa-
-Poznań 1985, s. 25 i nast. Zob. też S. Kasznica: Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje
zasadnicze, Poznań 1946, s. 58.
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Istniejąca obecnie struktura aparatu administracyjnego oparta jest zatem za-
równo na organach administracji rządowej, powiązanych zasadą hierarchicznego
podporządkowania, jak i wielopodmiotowym układzie władz i instytucji zdecen-
tralizowanych, działających samodzielnie i wykonujących powierzone im w dro-
dze ustaw zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność2.
W warstwie teoretycznej koncepcja ta zakłada zatem wyodrębnienie obok orga-
nów administracji rządowej, działających w imieniu i na rachunek państwa, pod-
miotów administracji, a więc podmiotów uczestniczących obok państwa i jego
organów w sprawowaniu władzy publicznej i wykonywaniu administracji.

Wskazane okoliczności wpłynęły po 1989 r. na organizację aparatu admini-
stracji publicznej również i w Polsce. Pierwszym i zasadniczym tego wyrazem
była reforma samorządowa z 1990 r. i reaktywowanie samorządu terytorialnego3.
Wzmocnieniem de lege lata sygnalizowanej tendencji ustrojowej było też wpro-
wadzenie pojęcia decentralizacji do języka prawnego. Na mocy art. 15 ust. 1 Kon-
stytucji RP4, decentralizacja stała się pojęciem konstytucyjnym, a w konsekwen-
cji normatywną (konstytucyjną) dyrektywą, której konsekwencją ustrojową jest
wykonywanie imperium państwowego przez różnorodne podmioty, np. samorząd
terytorialny, samorządy zawodowe, zakłady publiczne. Proponowane ujęcie wy-
nika przy tym z założenia, iż konstytucyjna zasada decentralizacji powinna być
interpretowana w świetle zawartej w preambule Konstytucji zasady pomocniczo-
ści (subsydiarności), której treścią jest oparcie przestrzeni publicznej w Rzeczy-
pospolitej na jak najszerszym współudziale obywateli i ich wspólnot w wykony-
waniu zadań publicznych. Zasada pomocniczości może być zatem uznawana za
podstawę, punkt wyjścia decentralizacji władczych uprawnień z zakresu admini-
stracji publicznej.

Obserwowany w minionych latach swoisty „nacisk reformatorski” doprowa-
dził przy tym do sytuacji, w której katalog podmiotów administracji jest bardzo
zróżnicowany. Obok form o podstawowym znaczeniu, tj. jednostki samorządu
terytorialnego, administracja jest bowiem również wykonywana przez szerokie
spektrum samorządów zawodowych. Potwierdzeniem jest to, iż obecnie przeszło
600 tysięcy osób5 wykonujących zawody uznawane za istotne z punktu widzenia
państwa i społeczeństwa, skupionych jest w ustawowo powołanych organizacjach

2 Por. na ten temat H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna, zagadnienia ogólne,
Warszawa 1999, s. 32.

3 Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (DzU nr 16, poz. 95, ze zm.).
4 Zgodnie z treścią tego przepisu, „ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decen-

tralizację władzy publicznej”.
5 Por. S. Rymar: Kreatywna rola samorządów zawodowych w demokratycznym państwie [w:] Rola

samorządów zawodowych – zawodów zaufania publicznego – w tworzeniu demokratycznego państwa
prawa (pod red. M. Żbikowskiej), Warszawa 2004, s. 17.
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o obligatoryjnej przynależności, których organy dysponują – w zakresie i for-
mach przewidzianych przez prawo – możliwością stosowania władztwa (przymu-
su) publicznego. W nauce prawa administracyjnego tradycyjnie definiowano wska-
zaną konstrukcję powierzenia cząstki imperium państwowego korporacjom (a więc
organizacjom opartym na czynniku osobowym) wykonującym określone zawody
właśnie jako samorząd zawodowy6.

W tym miejscu wypada też zauważyć, iż wyrazem „zakorzenienia” instytucji
samorządu zawodowego w przestrzeni ustrojowej państwa jest zarówno utworze-
nie przez ustawodawcę w okresie ostatnich kilkunastu lat czternastu nowych sa-
morządów zawodowych i powiększenie liczby korporacji o tym statusie do sie-
demnastu7, ale również – pierwsza w historii – konstytucjonalizacja tej problema-
tyki w ustawie zasadniczej. Zgodnie bowiem z treścią art. 17 ust. 1 Konstytucji
RP, w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby
wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym
wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Reasumując tę część rozważań należy podkreślić, iż przekształcenia w obrę-
bie struktur administracji publicznej w Polsce doprowadziły do rozbudowy w jej
aparacie podmiotów administrujących na podstawie zasady decentralizacji. Przy
czym podstawowym wyznacznikiem decentralizacji jest prawnie zagwarantowa-
na samodzielność danego podmiotu administracji (np. samorządu). Chodzi tu za-
tem o decentralizację prawną, tj. decentralizację opartą na przepisach nienaru-
szalnych dla innych organów (np. nadzoru).

6 Por. J. Starościak: Samorząd adwokatury, Wrocław-Wilno 1939, s. 16. Zob. też H. Izdebski,
M. Kulesza: Administracja publiczna...,op. cit., s. 106 i nast.; M. Waligórski: Izby samorządu zawodo-
wego [w:] Prawo administracyjne ustrojowe, podmioty administracji publicznej (pod red. J. Stelmasiaka
i J. Szreniawskiego), Bydgoszcz-Lublin 2002, s. 97 i nast.; Z. Grelowski: Samorząd specjalny gospodar-
czy-zawodowy-wyznaniowy według obowiązujących ustaw w Polsce, Katowice 1947, s. 5 i nast.

7 Podstawy prawne wymienionych samorządów tworzą odpowiednio:1) ustawa z 26.05.1982 r. –
Prawo o adwokaturze (DzU nr 16, poz. 124, ze zm.); 2) ustawa z 6.07.1982 r. o radcach prawnych
(DzU nr 19, poz. 145, ze zm.); 3) ustawa z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (DzU nr 22, poz. 91, ze
zm.); 4) ustawa z 29.07.1997 r. o komornikach sądowych (DzU nr 133, poz. 882, ze zm.); 5) ustawa
z 17.05.1989 r. o izbach lekarskich (DzU nr 30, poz. 158, ze zm.); 6) ustawa z 19.04.1991 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych (DzU nr 41, poz. 178, ze zm.); 7) ustawa z 19.04.1991 r. o izbach aptekar-
skich (DzU nr 41, poz. 179, ze zm.); 8) ustawa z 21.12.1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko-weterynaryjnych (DzU z 1991 r., nr 8, poz. 27, ze zm.); 9) ustawa z 11.04.2001 r. o rzecznikach
patentowych (DzU nr 49, poz. 509, ze zm.); 10) ustawa z 13.04.1994 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie (DzU nr 121, poz. 592, ze zm.); 11) ustawa z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym
(DzU nr 102, poz. 475, ze zm.); 12) ustawa z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(DzU nr 98, poz. 1070, ze zm.); 13) ustawa z 27.07.2001 r. o kuratorach sądowych (DzU nr 98,
poz. 1071, ze zm.); 14) ustawa z 27.07.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (DzU nr 100, poz. 1083);
15) ustawa z 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (DzU nr 73,
poz. 763); 16) ustawa z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownic-
twa oraz urbanistów (DzU z 2001 r., nr 5, poz. 42, ze zm.).
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Wskazany wyżej charakterystyczny rys definiowania decentralizacji jest ak-
centowany zwłaszcza we współczesnej doktrynie prawa administracyjnego. Wy-
raża ona stanowisko, iż decentralizacja to taki sposób organizacji administracji,
w którym jednostki terytorialne lub inne mają samodzielność określoną ustawą, a
ingerencja w zakres tej samodzielności może odbywać się tylko na podstawie
ustawy i w formach przez nią przewidzianych8. Co więcej, samodzielność ta trak-
towana jest jako element konstytutywny decentralizacji, czy też – jak w ujęciu
zaproponowanym przez A. Wiktorowską – stanowi warunek sine qua non decen-
tralizacji9.

Tak daleko idąca decentralizacja aparatu administracji publicznej, a zwłasz-
cza rozbudowa instytucji samorządu zarówno terytorialnego, jak i zawodowego,
stawia kwestię zapewnienia prawidłowości jego działania. Doktrynalne zaakcen-
towanie samodzielności prawnej jako podstawowej cechy zdecentralizowanego
układu wykonywania administracji nie oznacza bowiem pełnej niezależności pod-
miotów zdecentralizowanych. Konieczność stworzenia gwarancji, że realizacja
zadań publicznych przez te podmioty mieścić się będzie w ramach państwowego
porządku prawnego, powoduje poddanie tej działalności nadzorowi państwowe-
mu. Wynika to z samej istoty decentralizacji, która zakłada istnienie centralnego
ośrodka administracji, a co za tym idzie, przesądza o występowaniu pewnych
form oddziaływania między tym centrum a podmiotami zdecentralizowanymi10.
Powszechnie podnoszono w literaturze postulat, by formy te nie upodabniały się
do środków charakterystycznych dla układów hierarchicznego podporządkowa-
nia i tym samym nie naruszały samodzielności prawnej, właściwej strukturom
zdecentralizowanym. Z tych właśnie względów nadzór oparty jest na przeciw-
nych założeniach niż relacje występujące w układach scentralizowanych, opar-
tych na hierarchicznym podporządkowaniu. Oznacza on prawo do sprawdzania
prawidłowości i do wkroczenia w działalność organu nadzorowanego tylko w przy-
padkach i formach wyraźnie w przepisach prawnych przewidzianych11 . Jak wskazuje

8 Zob. na ten temat A. Wiktorowska: Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia
administracyjno-prawne, Warszawa 2002, s. 49; E. Ochendowski: Prawo administracyjne. Część ogólna,
Toruń 1998, s. 197 i nast.

9 Por. A. Wiktorowska: Prawne determinanty..., op. cit., s. 44. Zdaniem autorki, bez decentralizacji
nie ma samodzielności, ale równie prawdziwe jest zdanie, iż bez samodzielności nie ma decentralizacji.
Oznacza to, że oba pojęcia są ze sobą sprzęgnięte w sposób zwrotny – jedno warunkuje drugie.

10 Por. A. Wiktorowska: Prawne determinanty..., op. cit., s. 44 i nast. Zob. też J. Starościak:
Decentralizacja administracji, Warszawa 1960, s. 21 i nast.; T. Bigo: Związki publiczno-prawne w świetle
ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 188 i nast.; B. Dolnicki: Samorząd terytorialny. Zagadnienia
ustrojowe, Kraków 1999, s. 22; P. Rączka: Nadzór nad samorządem zawodowym, Toruń 1999, s. 18.

11 Por. T. Rabska: Podstawowe pojęcia organizacji administracji [w:] System prawa administracyjnego,
t. 1, pod red. J. Starościaka, Ossolineum 1977, s. 317; P. Rączka: Nadzór nad samorządem zawodowym,
Toruń 1999.
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J. Filipek, wszelkie środki prawne, jakie organ nadzoru może wobec jednostki
zdecentralizowanej zastosować, muszą być w ustawie szczegółowo i taksatywnie
określone i nie mogą być interpretowane rozszerzająco12.

W kontekście zasady samodzielności podmiotów zdecentralizowanych tak
rozumiany nadzór odgrywa zatem podwójną rolę. Z jednej strony ma zapewniać
prawidłowe wykorzystanie przyznanej przez prawo samodzielności, z drugiej zaś
– wyznaczając nieprzekraczalne granice ingerencji organu nadzorczego – stano-
wi gwarancję tej samodzielności13. Można zatem przyjąć za T. Rabską, iż decen-
tralizacja oznacza samodzielność prawną w ramach nadzoru14, zapewniającego
realizację interesu publicznego przez korporacje samorządowe, względnie, ujmu-
jąc rzecz nieco inaczej, zapewnić ma spójność całego systemu organizacyjnego
administracji.

Aby uniknąć nieporozumień, należy zatem choćby kierunkowo zdefiniować
treść nadzoru w ujęciu ustrojowym, odnoszonym do relacji państwo – samorząd.
We współczesnej literaturze kwestię tę naświetlił zwłaszcza P. Rączka. Wnioski
autora są tym cenniejsze, że oparte na analizie przepisów dotyczących stosunku
organy państwowe – samorządy (zwłaszcza zawodowe). P. Rączka na tle tych
rozważań zdefiniował nadzór jako opartą na przepisach ustawy, potencjalną moż-
liwość władczej ingerencji organów administracyjnych, działających w imieniu
państwa i w jego interesie (przede wszystkim organów administracji rządowej),
w proces wykonywania przez podmioty zdecentralizowane zadań należących do
sfery administracji publicznej w celu zapewnienia ich realizacji i stosowania przy
ich wykonywaniu zasad postępowania właściwych dla organów państwa15.

Z definicji tej wynika, iż autor na płaszczyźnie podmiotowej odniósł to poję-
cie do działań podejmowanych wobec samorządów zawodowych przez organy
administracji rządowej. Nie negując tego podejścia trzeba jednak podkreślić, że
w praktyce nadzór może być również sprawowany przez inne organy państwa,
a zwłaszcza sąd. W dawniejszej doktrynie zwracał na to uwagę J. Panejko16. Nie
chodzi tu przy tym o sytuację, w której przepisy przyznają organom samorządu
środki sądowej ochrony przed nadzorczą ingerencją organów administracji rzą-

12 Por. J. Filipek: Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część 1, Kraków 1995, s. 80.
13 W. Dawidowicz wskazał w odniesieniu do analizowanego problemu na błędność wniosków su-

gerujących, że nie można mówić o samodzielności zdecentralizowanego organu, skoro podlega on nad-
zorowi ze strony organu nadrzędnego. Zdaniem autora, sprawa wygląda inaczej: organ zdecentralizowany
jest samodzielny właśnie dlatego, że podlega nadzorowi ze strony określonego organu, że zatem wyłą-
czony jest z prawnie nieograniczonego podporządkowania i z realizacji tego podporządkowania za po-
mocą poleceń służbowych – W. Dawidowicz: Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce,
Warszawa 1970, s. 41.

14 Por. T. Rabska: Podstawowe pojęcia..., op. cit.
15 Por. P. Rączka: Nadzór..., op. cit., s. 106.
16 Por. J. Panejko: Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926, s. 106.
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dowej, ale o stosowanie tych środków nadzoru bezpośrednio przez organy wła-
dzy sądowniczej. Jeśli zatem ustawodawca wprowadza takie rozwiązania, należy
zaliczać je do kategorii nadzoru nad samorządem.

Niezależnie od treści relacji nadzorczej, istotną kwestią jest cel wprowadza-
nia takich rozwiązań do pozytywnego ustawodawstwa. Innymi słowy wydaje się,
że określenie nadzoru nad samorządami zawodowymi (jego środków i zakresu)
jest możliwe przez odwołanie się do celu tych regulacji. W doktrynie prawa ad-
ministracyjnego wyrażano w tej materii poglądy dość zbliżone. Tak np.
J. Starościak podkreślał, że „w każdej organizacji państwowej istnieć muszą or-
gany, do których należy kierownictwo całością działania władz publicznych i które
za całość tego działania są odpowiedzialne. Stwierdziliśmy też, że samorząd jest
jedną z władz publicznych. Już z zestawienia tych dwóch tez wypływa koniecz-
ność przyznania centralnym organom administracji państwowej środków, które
w razie potrzeby zniewoliłyby organizację samorządową do postępowania w gra-
nicach wytkniętych przez prawo i pozwoliły jednocześnie uzgodnić cel działania
samorządu z dążeniem całości władz państwowych”17. Z kolei T. Bigo stwier-
dzał, że „związki samorządowe [...] są podmiotami pewnych obowiązków wobec
państwa; państwo zatem nie może ograniczyć się jedynie do roli biernego kontro-
lera, który przeciwdziała wyłącznie naruszeniom porządku prawnego; musi sto-
sować także pozytywne środki i czuwać nad tym, aby obowiązki były rzeczywi-
ście wykonywane”18.

W obu wyrażonych wyżej poglądach można dostrzec przekonanie autorów,
że zdecentralizowanie części imperium państwowego na korporacje nie powodu-
je wyzbycia się przez państwo odpowiedzialności za tę sferę stosunków społecz-
nych. Z tych też względów nadzór ma charakter instrumentu prawnego, który ma
zapobiegać możliwym dysfunkcjom aparatu administracji zdecentralizowanej.
Z drugiej jednak strony, pamiętając o istocie decentralizacji, którą jest samodziel-
ność podmiotów zdecentralizowanych w ramach prawa, nadzór ten nie powinien
negować samodzielności. Z tych też względów istotne jest, by tak ukierunkowa-
ny nadzór zamykał się – stosując sformułowanie J. Staryszaka – w granicach
„obiektywnego porządku prawnego”19.

Powyższe uwagi skłaniają do wniosku, iż w istocie „nadzór” nad podmiotami
administracji zdecentralizowanej (w tym – samorządami zawodowymi), jego środki
i intensywność, stanowi swoisty „probierz” samorządności omawianych podmio-
tów publicznoprawnych. Do oceny ich statusu ustrojowego nie wystarczy zatem

17 Por. J. Starościak: Samorząd..., op. cit., s. 73.
18 Por. T. Bigo: Związki publiczno-prawne ...,op. cit., s. 191.
19 Por. J. Staryszak: Prawo nadzoru nad administracja samorządową w Polsce, Warszawa 1931, s. 93.
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stwierdzenie, że pod względem organizacyjnym organy tych samorządów repre-
zentują grupę społeczną zorganizowaną w samorząd, a w warstwie zadań i kom-
petencji oraz prawnych form ich realizacji wykonują one administrację. Koniecz-
ne jest jeszcze dokonanie analizy zakresu nadzoru nad samorządami zawodowymi,
gdyż może się okazać, w wypadku rozbudowania jego intensywności, że podmioty
te nie mają charakteru zdecentralizowanego, a więc w efekcie – samorządowego.

W literaturze dotyczącej samorządów zawodowych na aspekt powyższy zwró-
cił uwagę jeszcze w okresie międzywojennym J. Starościak. Autor wskazywał, że
„organizacja samorządu adwokatury wykazuje, że organizacyjnie jest on zdolny
do samoistnego wykonywania funkcji państwowych. Nie znaczy to jednak, że już
bezapelacyjnie stwierdzamy przez to samorządność adwokatury. Samodzielność
bowiem samorządu może zostać zburzona przez odpowiednio rozbudowany nad-
zór zewnętrzny i to zarówno przez władze administracji rządowej, jak i w pew-
nych wypadkach przez sądy”20.

W tym kontekście warto podkreślić, iż na gruncie rozważań dotyczących nad-
zoru nad samorządem terytorialnym sformułowano tzw. zasadę proporcjonalno-
ści, która, jak się wydaje, może mieć zastosowanie również w odniesieniu do
nadzoru nad samorządami zawodowymi. Głosi ona, że należy stosować tylko ta-
kie środki nadzoru, które umożliwią osiągnięcie celu nadzoru, a równocześnie
w jak najmniejszym stopniu uszczuplą zakres praw samorządu21. Podobnie moż-
na rozumieć wypowiedź P. Rączki. Jego zdaniem, podstawowym celem nadzoru
państwa nad samorządami jest nie tyle zachowanie jego jedności, ile jednolitości.
Konieczność zapewnienia jednolitości wynika z założenia, że w zasadzie wszyst-
kie struktury, które opierają swoją działalność na autorytecie państwa – a tak jest
z samorządami w trakcie wykonywania zdecentralizowanych funkcji państwa –
powinny działać w sposób jednolity, a więc stosować do konkretnych, podobnych
sytuacji te same normy postępowania. W przeciwnym bowiem razie ich działania
mogłyby podważyć autorytet państwa. Autor słusznie zwrócił uwagę, że rolę ujed-
nolicającą działalność aparatu państwowego odgrywają w naszym systemie przede
wszystkim normy prawne. W związku z powyższym nadzór, będąc instytucją
mającą zapewnić jednolite działanie w zakresie wykonywania zdecentralizowanych
funkcji państwa strukturom zdecentralizowanym, w gruncie rzeczy powinien się
ograniczać do zapewnienia, by działalność samorządów była zgodna z prawem22.
Przyjęcie innych założeń i dopuszczenie – przykładowo – nadzoru mającego za-
pewnić funkcjonowanie samorządów zgodnie z wytyczonymi celami polityki rzą-
du, w praktyce przekreślałoby prawną samodzielność podmiotów o takim statusie.

20 Por. J. Starościak: Samorząd...,op. cit., s. 72.
21 Por. A. Wiktorowska: Prawne determinanty..., op. cit., s. 197.
22 Por. P. Rączka: Nadzór nad samorządem..., op. cit., s. 101.
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Podzielając zatem wyrażone przez doktrynę prawa administracyjnego stano-
wisko, trzeba jednocześnie wskazać znamienną cechę nadzoru nad samorządami
zawodowymi w obowiązującym porządku normatywnym. O ile bowiem podsta-
wowe cele (zadania) tej instytucji prawnej zostały wyznaczone na poziomie kon-
stytucyjnym, o tyle ustawa zasadnicza milczy na temat relacji państwo – samo-
rząd zawodowy już po utworzeniu takich podmiotów. Innymi słowy, nie ma
w odróżnieniu od rozwiązań przewidzianych dla samorządu terytorialnego23, re-
gulacji określającej zasady nadzoru nad zawodowymi korporacjami publiczno-
prawnymi. W piśmiennictwie prawniczym wyrażono na tym tle wątpliwości co
do samej idei nadzoru nad samorządami zawodowymi. Argumentowano, że brak
sformułowania o nadzorze państwa nad samorządami zawodowymi stanowi „carte
blanche dla zaufania i autonomii korporacji zawodowych”. Sygnalizowano wpraw-
dzie, że na gruncie ustawodawstwa zwykłego można znaleźć postanowienia do-
tyczące nadzoru, są to jednak wyjątki, a nie powszechna reguła24.

Ustosunkowując się do podniesionych wątpliwości należy stwierdzić, że na
gruncie konstytucyjnym możliwe są dwie interpretacje. Po pierwsze, uznanie cał-
kowitej odmienności w ustrojowej konstrukcji samorządu zawodowego w po-
równaniu z samorządem terytorialnym i stwierdzenie, że po utworzeniu samo-
rząd taki działa w sposób całkowicie niezależny i autonomiczny od pozostałych
struktur państwa. Prowadziłoby to jednak do wniosku o funkcjonowaniu w obrę-
bie terytorium państwa i z jego „woli” podmiotów o statusie równym właśnie
państwu.

Podejście takie jest jednak całkowicie sprzeczne z założeniami decentraliza-
cji administracji publicznej. Decentralizacja przez samorząd stanowi wprawdzie
upodmiotowienie funkcjonujących w obrębie państwa korporacji25, ale jednocze-
śnie proces, który ma zapewnić sprawniejsze, tańsze, bardziej efektywne wyko-
nywanie zadań publicznych realizowanych w obrębie państwa. Jak słusznie za-

23 Art. 171 Konstytucji wyraźnie poddaje działalność samorządu terytorialnego nadzorowi pań-
stwowemu, wymieniając kryterium nadzoru, organy nadzorcze oraz najbardziej represyjny środek nad-
zorczy.

24 Por. S. Podemski: Zawody zaufania publicznego. Samorząd pod ścisłym nadzorem, „Rzeczpo-
spolita” z 31.10. – 1.11.2002 r., s. C3. Por. też P. Marquardt: Nadzór nad działalnością samorządów
zawodowych; analiza rozwiązań projektowanej reformy, PUG nr 8/2003, s. 16.

25 To upodmiotowienie nie powoduje jednak, że korporacje te działają poza państwem, a zadania
przez nie wykonywane przestają mieć status publiczny. W tym kontekście warto przytoczyć nadal aktu-
alny pogląd, wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego (7) z 30.09.1987 r., sygn. akt III PZP 55/87, OSNC
1989, z. 3, poz. 42, zgodnie z którym, „istotną cechą organizacji samorządowej jest wykonywanie przez
nią niektórych uprawnień władczych, przekazanych przez państwo określonej grupie obywateli zorgani-
zowanej na zasadach samorządu, szczególnie samorządu zawodowego. Państwo bowiem wykonuje nie-
które zadania nie za pomocą swego aparatu, lecz przez aparat innych wyodrębnionych przez państwo
organizacji. Należą do nich zarówno samorządy zawodowe, jak i stowarzyszenia wyższej użyteczności
publicznej i inne organizacje”.
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uważa P. Rączka, proces ten nie może prowadzić w konsekwencji do zupełnego
wyzbycia się przez państwo tych funkcji, za wykonywanie których jest ono nadal
odpowiedzialne i wykonywaniem których jest nadal zainteresowane26. Nie wydaje
się też uprawnione założenie, iż ustrojodawca mógł posłużyć się dwiema całko-
wicie odmiennymi koncepcjami ustrojowymi, określając je jednocześnie jednym
pojęciem – samorządu. Co więcej – przyjęcie przytoczonego wyżej poglądu
S. Podemskiego musiałoby prowadzić do wniosku o niekonstytucyjności obowią-
zujących na poziomie ustawodawstwa zwykłego, już w momencie wejścia w życie
Konstytucji, rozwiązań dotyczących nadzoru nad samorządami zawodowymi.
Byłoby to jednak w rażącej sprzeczności z zasadą racjonalnego ustawodawcy
i omawianym już celem wprowadzenia do ustawy zasadniczej przepisów regulu-
jących pozycję ustrojową samorządów zawodowych. Z tych też względów należy
przyjąć, że ustawodawca konstytucyjny nie tyle wykluczył istnienie nadzoru or-
ganów państwowych nad samorządami zawodowymi, ile przekazał regulację tej
kwestii ustawodawcy zwykłemu.

Jasność sytuacji prawnej w zakresie wzajemnych relacji między organami
nadzorującymi a samorządami zawodowymi wymaga, by wskazane wyżej prze-
pisy ustaw wyraźnie formułowały środki nadzoru oraz kryteria, na podstawie któ-
rych mogą one być stosowane. Oba te elementy mają, o czym wspomniano, w isto-
cie kluczowe, zasadnicze znaczenie dla samodzielności i niezależności
omawianych samorządów, gdyż w sposób bezpośredni decydują o intensywności
i zakresie sprawowanego nadzoru. Będąca istotą nadzoru władcza ingerencja
w działalność samorządu może być bowiem realizowana na płaszczyźnie praw-
nej przez stosowanie konkretnych środków nadzoru, rozumianych jako działanie
prawne nakierowane na realizację celów nadzoru.

Mając na względzie powyższe uwagi należy stwierdzić, że prawne sprecyzo-
wanie środków nadzoru odgrywa rolę zabezpieczającą, gwarantując samodziel-
ność samorządów i eliminując (a w każdym razie znacznie ograniczając) niebez-
pieczeństwo swobodnego kształtowania treści nadzoru przez  organy państwowe.
Tym należy tłumaczyć konsekwentny postulat doktryny prawa administracyjne-
go, która formułuje wymóg szczegółowego określenia w przepisach katalogu środ-
ków nadzoru. Ma on to znaczenie, iż środki nieujęte w tym katalogu nie mogą być
stosowane nawet jeśli organ nadzorujący uważa je za skuteczniejsze i mniej dole-
gliwe dla podmiotu nadzorowanego. W razie zaś podjęcia takich działań przez
organy nadzoru, będą one musiały być uznane za nielegalne, jako podjęte bez
podstawy prawnej, a więc z naruszeniem zasad legalizmu i praworządności27.

26 Por. P. Rączka: Nadzór..., op. cit., s. 100.
27 Pogląd ten wyrażany jest powszechnie tak w dawniejszej, jak i współczesnej literaturze, i to
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Z reguły wyłącznej dopuszczalności stosowania środków nadzoru przewidzia-
nych przez przepisy prawne wynika również wniosek, iż przy ustalaniu ich kata-
logu nie można przyjąć zasad, że skoro dozwolone jest użycie środka ostrzejsze-
go, to tym bardziej może być zastosowany środek wprawdzie wyraźnie w przepisach
nieprzewidziany, ale łagodniejszy (a fortiori ad minorem). Takie podejście spro-
wadzałoby katalog środków nadzoru do roli przepisów o charakterze blankieto-
wym i niedookreślonym, pozostawiając ustalenia rzeczywistej treści nadzoru or-
ganom nadzorującym, a nie ustawodawcy. Jak słusznie podkreślił J. Starościak,
w takiej sytuacji samodzielność samorządów (lub innych podmiotów zdecentrali-
zowanych) zostałaby całkowicie przekreślona28.

W świetle powyższych uwag należy sformułować pogląd, iż wskazane wcze-
śniej organy państwowe, sprawujące nadzór nad samorządami zawodowymi, nie
mogą stosować wobec nich środków prawnych, które nie są wyraźnie przewi-
dziane w przepisach wyznaczających zakres i warunki ingerencji nadzorczej.
Konstatacja ta aktualizuje jednak innego rodzaju zagadnienie związane ze stoso-
waniem środków nadzoru, a konkretnie z uzyskaniem przez organy państwowe
podstaw faktycznych, umożliwiających podjęcie ingerencji nadzorczej. Na pro-
blem ten zwrócił uwagę J. Starościak w swych ogólnych rozważaniach dotyczą-
cych nadzoru. Autor zastrzegł, że przedstawione zasady stosowania środków nad-
zoru odnoszą się tylko do wykonywania nadzoru, nie mają natomiast zastosowania
do wykonywania kontroli nad jednostkami zdecentralizowanymi. W opinii
J. Starościaka, „dopuszczalność stosowania nawet ograniczonych środków nad-
zoru zawiera upoważnienie do wykonywania kontroli nad nadzorowaną jednostką
w zakresie, który w pełni umożliwia prawidłowe stosowanie środka nadzorczego,
chyba że z przepisów prawa pośrednio lub bezpośrednio wynika, iż prowadzenie
kontroli w pewien sposób jest niedopuszczalne. Przy innym bowiem traktowaniu
zagadnienia mógłby zostać sparaliżowany sam nadzór, a to wobec uniemożliwie-
nia organowi nadzorczemu zgromadzenia materiału faktycznego niezbędnego do
wykonywania nadzoru”29.

Przedstawiona koncepcja, zgodnie z którą możliwość stosowania środków
kontroli wynika automatycznie z wyznaczonego prawem katalogu środków nad-
zoru, zdaje się opierać na dwóch założeniach. Po pierwsze, że kontrola jest funkcją
o charakterze niewładczym. Tym samym sprowadza się ona jedynie do spraw-
dzenia stanu faktycznego, a środki stosowane w jej ramach nie są skierowane na

w odniesieniu do samorządu terytorialnego i samorządów zawodowych. Zob. m. in. J. Staryszak: Prawo
nadzoru..., op.cit., s. 108; J. Starościak: Decentralizacja administracji, op.cit., s. 21; P. Rączka: Nad-
zór..., op.cit., s. 170; A. Wiktorowska: Prawne determinanty..., op.cit., s. 227.

28 Por. J. Starościak, E. Iserzon: Prawo administracyjne, Warszawa 1963, s. 62.
29 Por. J. Starościak, jw., s. 62 i nast.
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korygowanie działań samorządów zawodowych. Innymi słowy, jak stwierdza
P. Rączka, stosowanie środków kontroli nie ma charakteru wiążącego i nie powo-
duje zmian w procesie wykonywania zadań przez organy samorządowe. Autor
przyjmuje zatem za J. Starościakiem, że środków tych nie dotyczą ograniczenia
formułowane wobec środków nadzoru, których stosowanie musi wynikać wprost
z przepisów ustawy. W wypadku stosowania środków kontroli nie istnieje bo-
wiem zagrożenie naruszenia samodzielności i niezależności samorządów zawo-
dowych30.

Po drugie, obaj autorzy zdają się podzielać pogląd, że kontrola z punktu wi-
dzenia ich treści jest kategorią węższą niż nadzór. Zawsze więc, gdy pojawia się
funkcja pojemniejsza (jak nadzór, czy – w strukturach administracji scentralizo-
wanych – kierownictwo) pojawia się także kontrola. Wówczas nie jest ona funkcją
samoistną, ale realizowana jest w ramach wskazanych funkcji pojemniejszych,
jako ich nieodzowny element składowy31. W tym ujęciu środki kontroli stanowią
zatem „techniczny składnik” poszczególnych środków nadzoru, inkorporowany
do ich treści.

Konsekwencją tej koncepcji jest sformułowane przez P. Rączkę stanowisko,
dotyczące środków kontroli stosowanych w ramach nadzoru nad samorządami
zawodowymi. Zdaniem autora, można je zaliczyć do dwóch kategorii. Pierwszą
z nich stanowią sformalizowane środki kontroli, tzn. te, które przewiduje ustawo-
dawca. Drugą natomiast grupę tworzą niesformalizowane środki kontroli, które
mogą być stosowane bez wyraźnej podstawy prawnej, ale na podstawie general-
nego upoważnienia wynikającego z możliwości użycia władczych środków kory-
gujących32.

Prezentowany pogląd jest trudny do zaakceptowania. Poważne wątpliwości
rodzą się bowiem przy odniesieniu tej koncepcji do sfery obowiązującego usta-
wodawstwa, a zwłaszcza do podstawowych dla prawa publicznego zasad legali-
zmu i praworządności działania organów władzy i administracji. Nie powinna
być dopuszczalna sytuacja, w której organy te same poszerzają zakres przyzna-
nych im przez ustawodawcę kompetencji. Szczególnie, że kompetencje te mają
obejmować stosowanie środków prawnych względem odrębnych podmiotów pu-
blicznoprawnych, jakimi są samorządy zawodowe.

Należy zatem stwierdzić, iż w relacjach nadzoru zachodzących między orga-
nami państwowymi, a samorządami zawodowymi konieczne jest przyjęcie ścisłe-
go, mającego swe źródło w art. 2 i 7 Konstytucji stanowiska, wyrażającego tzw.

30 Por. P. Rączka: Nadzór..., op. cit., s. 175.
31 Szerzej na ten temat zob. J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006, s. 26

i nast.
32 Por. P. Rączka: Nadzór..., op. cit., s. 176.
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zasadę praworządności formalnej. Jeśli zatem prawne środki nadzoru nie są wy-
rażone wprost w przepisach, to nie ma ich w ogóle. Tezę tę wspiera bogate orzecz-
nictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. W wy-
roku NSA z 18 marca 1998 r.33 wyrażono pogląd, że „organy administracji
publicznej [...] mogą podejmować działania jedynie w zakresie ustawowo przy-
znanych im kompetencji i w formach przez prawo przewidzianych”. Również TK
zajmował w swoim orzecznictwie zdecydowane stanowisko w tej kwestii, stwier-
dzając wielokrotnie, że przepis kompetencyjny podlega zawsze ścisłej wykładni
literalnej, a domniemanie objęcia upoważnieniem materii w nim niewymienio-
nych w drodze np. wykładni celowościowej nie może wchodzić w rachubę. Przy-
kładowo, w uchwale z 10 maja 1994 r.34 wyraźnie stwierdzono, że „z konstytu-
cyjnej zasady legalności, jak również zasady demokratycznego państwa prawa,
wynika jednoznaczny wniosek, że w przypadku, gdy normy prawne nie przewi-
dują wyraźnie kompetencji organu państwowego, kompetencji tej nie wolno do-
mniemywać i w oparciu o inną rodzajowo kompetencję przypisywać ustawodaw-
cy zamiaru, którego nie wyraził”.

Wyrażonej oceny nie powinna zmienić charakterystyka tzw. niesformalizo-
wanych środków prawnych, wywodzonych ze środków nadzoru i definiowanych
jako kontrolne, a co za tym idzie, niewładcze. Wydaje się bowiem, iż współcze-
śnie teza o niewładczym charakterze kontroli nie jest już tak oczywista, jak jesz-
cze do niedawna. W najnowszej literaturze coraz wyraźniej podkreśla się, że samo
pojęcie władczości nie może być sprowadzone jedynie do wydawania aktów in-
gerujących w funkcjonowanie określonego podmiotu (np. aktów administracyj-
nych), ale powinno być rozumiane szerzej, jako prawem określona możliwość
wiążącego oddziaływania w różnych formach jednego podmiotu na drugi pod-
miot. Nie mniej istotne jest również to, iż w wypadku kontroli występującej w ra-
mach nadzoru (a taka sytuacja jest tu rozważana) trudno mówić o funkcji nie-
władczej, skoro jest ona częścią składową oddziaływania wiążącej i władczej
natury, jaką niesie ze sobą nadzór. Wreszcie cechę władczości kontroli trzeba
dostrzegać, co zostało już zasygnalizowane przy okazji omawiania przedmioto-
wego zakresu nadzoru nad samorządami zawodowymi, w konieczności poddania
się kontroli. Chodzi zatem o to, że wprawdzie kontrola (środki stosowane w jej
ramach) jest funkcją niewładczą gdy idzie o etap oddziaływania pokontrolnego
(środki pokontrolne nie mogą zasadniczo korygować działalności podmiotu kon-
trolowanego), ale jednocześnie generuje wiele obowiązków w zakresie jej prze-
biegu. Tworzy ona swoisty stosunek „podległości” kontroli, gdy po stronie pod-

33 Sygn. akt II SAB/Łd 57/96, ONSA 1999, z. 1, poz. 18.
34 Sygn. akt W 7/94, OTK 1994, z. 1, poz. 23.
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miotu kontrolowanego powstaje obowiązek poddania się podejmowanym w jej
ramach czynnościom35.

Zwłaszcza ten ostatni aspekt zasługuje na podkreślenie, gdyż w sposób bez-
pośredni odnosi się do analizowanej kwestii środków kontroli, które mogą zostać
użyte przez organy państwowe, sprawujące nadzór nad samorządami zawodowy-
mi. Przykładowo, J. Szreniawski wskazuje, że z prawem do kontroli wiąże się
wymóg udzielania informacji, wyjaśnień, opracowywania sprawozdań, udostęp-
niania żądanych materiałów, umożliwienia dostępu do lokalu, co wskazuje na
władczy charakter kontroli. Jednocześnie tym obowiązkom powinny odpowiadać
konkretne uprawnienia jednostek kontrolowanych, m.in. do minimalizowania za-
kłóceń w pracy przez czynności kontrolne, wypowiadania się co do ustaleń kon-
troli, czy wreszcie określonych gwarancji w odniesieniu do samego toku kontroli
(jej przebiegu)36. Innymi słowy, chodzi tu o postulat prawnego sprecyzowania
reguł dotyczących trybu i form podejmowanych czynności kontrolnych celem
zabezpieczenia praw podmiotu kontrolowanego.

W świetle poczynionych uwag sformułowana w literaturze koncepcja nie-
sformalizowanych środków kontroli nad samorządami zawodowymi zdaje się
pozostawiać bez odpowiedzi wiele istotnych na płaszczyźnie normatywnej kwe-
stii. Przede wszystkim rodzi się pytanie o granice wyodrębnienia niesformalizo-
wanych środków kontroli, a zatem o to, jakie konkretne środki prawne mogą być
wywiedzione z określonych w ustawach środków nadzoru nad samorządami za-
wodowymi. W doktrynie międzywojennej granice te zakreślano bardzo szeroko,
wychodząc z założenia, że ustawa, dopuszczając nadzór, dopuszcza tym samym
stosowanie tzw. wstępnych środków wyjaśniających, mimo ich nieprzewidzenia
w ustawie. Do środków tych J. Starościak zaliczył m.in. prawo do przeprowadze-
nia inspekcji i wizytacji oraz do udziału przedstawiciela (delegata) organu nadzo-
ru w posiedzeniach organów samorządowych37. Podobny pogląd prezentował
L. Bar, którego zdaniem „brak konkretnego przepisu prawnego, dopuszczającego
inspekcję nie powinien stać na przeszkodzie stosowaniu go jako środka przez
organy rządowej kontroli. Wystarczy, aby ustawodawstwo przewidywało w ogó-
le możność wkroczenia władz rządowych w sferę administracji samorządowej,
aby móc zastosować inspekcje”38. Również J. Staryszak, rozważając, czy prawo
wglądu (ius visitandi) musi stanowić ustawowo wyraźny atrybut władzy nadzor-

35 Por. J. Jagielski: Współczesna funkcja kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 1/2004, s. 20. Zob. też
J. Jagielski: Kontrola administracji..., op. cit., s. 28.

36 Por. J. Szreniawski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Lublin 1993, s. 172 i nast.
37 Por. J. Starościak: Samorząd adwokatury, op. cit., s. 81 i nast.
38 Por. L. Bar: Czynniki kontroli w samorządzie terytorialnym, 1932, s. 33, cyt. za J. Starościak,

jw., s. 82.
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czej, czy też może się opierać na domniemaniu prawnym, opowiedział się za drugą
z wymienionych możliwości. Jego zdaniem, prawo publiczne nie wyklucza do-
mniemań prawnych, władza nadzorcza nie potrzebuje do tego wyraźnego tytułu
prawnego, a „atrybut ten [przeprowadzanie wizytacji – dop. M.Ch.] stanowi
conditio sine qua non funkcji nadzorczej, bez czego ta byłaby zgoła iluzoryczną,
wiąże się on logicznie z pojęciem nadzoru, jest jego koniecznym następstwem”39.

Na gruncie obowiązujących przepisów przyjęcie przytoczonej koncepcji ozna-
czałoby jednak, iż – przykładowo – z art. 13 ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich,
zgodnie z treścią którego minister właściwy ds. zdrowia może zaskarżyć do Sądu
Najwyższego uchwałę organu okręgowej izby aptekarskiej lub Naczelnej Izby
Aptekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem w terminie trzech miesięcy od
dnia powzięcia wiadomości o uchwale, można wywieść kompetencję ministra do
przeprowadzenia wizytacji organów samorządowych lub uczestnictwa w ich po-
siedzeniach. Powodowałoby to jednak wiele nierozwiązywalnych kwestii doty-
czących terminu przeprowadzenia wizytacji, rodzajów dokumentów, do których
mają mieć wgląd inspektorzy (czy np. obowiązkiem ujawnienia objęte są proto-
koły posiedzeń okręgowej rady aptekarskiej w całości, czy jedynie te ich frag-
menty, które dotyczą podejmowania uchwał), istnienia prawa do przesłuchiwania
świadków, odmowy składania wyjaśnień itp.

Wysunięte zastrzeżenia zmierzają zatem do wykluczenia możliwości stoso-
wania przez organy nadzoru nad samorządami zawodowymi niesformalizowa-
nych środków kontroli. Dopuszczenie tego typu działań może bowiem powodo-
wać ich wykonywanie w sposób dowolny i według reguł ustalonych ad hoc przez
same organy nadzoru. To zaś prowadzi bezpośrednio nie tylko do nałożenia na
samorządy zawodowe obowiązków nieprzewidzianych w przepisach, ale również
daleko idącego zakłócenia bieżącego funkcjonowania organów samorządowych
(np. groźba pojawienia się zjawiska „nękania kontrolami”). Przytoczone argu-
menty potwierdzają konieczność opowiedzenia się za ścisłą interpretacją środ-
ków oddziaływania, które mogą być stosowane przez organy nadzoru. Dopusz-
czalne są jedynie te wyraźnie wyartykułowane w przepisach ustaw stanowiących
podstawy prawne samorządów zawodowych40.

39 Por. J. Staryszak: Prawo nadzoru..., op. cit., s. 115 i nast.
40 Warto przytoczyć w tym miejscu stanowisko Sądu Najwyższego, które zostało wprawdzie sfor-

mułowane w konkretnej sprawie, lecz stanowi wyraz ogólniejszej tendencji interpretowania relacji praw-
nych, zachodzących między organami państwa a samorządami zawodowymi. W uchwale z 30.07.1987 r.,
sygn. akt III PZP 15/87, OSNCP 1989, z. 2, poz. 15, Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że „prawo o adwo-
katurze nie pozwala na domniemanie uprawnień ministra sprawiedliwości do wkraczania w działalność
samorządu adwokackiego, jeżeli konkretny przepis danego uprawnienia nie przewiduje”.
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41 Por. J. Jagielski: Kontrola administracji...,op. cit., s. 29.

Przedstawione wyżej uwagi pozwalają w sposób odmienny od dotychczaso-
wego spojrzeć na kontrolę stanowiącą komponent szerszych relacji organizacyj-
no-prawnych, w tym wypadku – nadzorczych. Wydaje się bowiem, iż w odniesie-
niu do nadzoru nad strukturami administracji zdecentralizowanej trudno jest –
przez wzgląd na podniesione okoliczności – traktować kontrolę jedynie jako „tech-
niczny element” realizowania funkcji nadzorczych, bardziej mający charakter
czynności faktycznych niż walor działania prawnego41. Samodzielność ustrojowa
podmiotów zdecentralizowanych (np. samorządów zawodowych), wzmocniona
również wspomnianą zasadą legalizmu, wymusza bowiem precyzyjne określenie
w przepisach środków kontroli, których zastosowanie stanowi „pierwszy etap”
realizacji funkcji nadzorczych. Paradoksalnie prezentowane podejście może pro-
wadzić do wzmocnienia roli tego etapu oddziaływania nadzorczego, przez wy-
raźne wskazanie jego celów i zakresu, przede wszystkim zaś wyraźne prawne
wyodrębnienie środków kontroli służących ustaleniu nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu podmiotu zdecentralizowanego.

dr Maksymilian Cherka
Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego

Ustrojowy model...
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Miłosz Anczakowski

AUDYT   WEWNĘTRZNY
W   SYSTEMIE   KONTROLI  WEWNĘTRZNEJ1

Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą wewnętrzną składają się na system kon-
troli wewnętrznej. W celu precyzyjnego umiejscowienia audytu wewnętrznego –
nowej instytucji w polskim prawie – należy rozwinąć znaczenie pojęcia systemu
kontroli. Termin system kontroli występuje w aktach prawnych, nie jest jednak
definiowany2. Podobnie rzecz się ma z systemem kontroli wewnętrznej3. Ustawa
o finansach publicznych z 2005 r. stanowi w art. 48 ust. 1 o badaniu systemów
zarządzania i kontroli. Nie określa jednak, co przez to pojęcie rozumiemy. Dodat-
kowo ustawa łączy pojęcie systemu kontroli z systemem zarządzania. Z art. 48

1 Przedstawiona tematyka była już przedmiotem publikacji w „Kontroli Państwowej”, zob.:
E. Chojna-Duch: Audyt wewnętrzny w Polsce po akcesji do UE, „Kontrola Państwowa” nr 4/2004;
J. Jagielski: Audyt wewnętrzny – miejsce w systemie kontroli i organizacji, „Kontrola Państwowa” nr 3/2003.

2 Pojęcie systemu kontroli występuje w aktach prawnych w odniesieniu do działalności poszcze-
gólnych instytucji, np. §6 pkt 1 zarządzenia prezesa NIK z 6.10.1995 r. w spr. aplikacji kontrolerskiej
(MP nr 53, poz. 573) lub związanych z realizacją określonych zadań, np. art. 2 pkt d) „Specjalnego
programu akcesyjnego na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce”, Wieloletniej umowy
finansowanej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich występującą w imieniu Wspólnoty Europej-
skiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej występującym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
(MP z 2001 r., nr 30, poz. 502, ze zm.).

3 Por. np. art. 41 ustawy z 15.04.2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowy-
mi, zakładami ubezpieczeń, firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
(DzU nr 83, poz. 719). Najszerzej zakres systemu kontroli wewnętrznej został określony w §35 Statutu
państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”, będącego zał. do obwieszcze-
nia ministra łączności z 28.04.1998 r. w spr. ogłoszenia statutu państwowego przedsiębiorstwa użytecz-
ności publicznej „Poczta Polska” (MP z 2004 r., nr 42, poz. 738). Należy jednak zwrócić uwagę, że jest
to regulacja bardzo uproszczona i dotyczy działalności określonej instytucji.
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ust. 2 możemy wywnioskować, że system kontroli i zarządzania jest związany
w szczególności ze zgodnością prowadzonej działalności z przepisami prawa, pro-
cedurami wewnętrznymi, efektywnością i gospodarnością podejmowanych dzia-
łań oraz wiarygodnością sprawozdania finansowego4.

Pojęcie systemu kontroli wewnętrznej w rozumieniu podmiotowym jest utoż-
samiane w doktrynie z kontrolą wewnętrzną funkcjonalną5. Kontrola wewnętrzna
jest pojęciem, które ma różne znaczenia – jest formą kontroli. W doktrynie prawa
administracyjnego kontrola rozumiana jest, używając pewnego uproszczenia, jako
porównanie stanu faktycznego z postulowanym oraz określenie przyczyn rozbież-
ności pomiędzy tymi dwoma stanami6. Kluczowe dla wyjaśnienia tego pojęcia
będzie więc określenie wyznaczenia i wykonania, a następnie porównanie tych
dwóch stanów oraz wskazanie przyczyn stwierdzonych rozbieżności. Zakres pod-
miotowy kontroli znajduje odzwierciedlenie w określonej jednostce, komórce
organizacyjnej lub stanowisku, na którym zatrudniona osoba przeprowadza okre-
ślone czynności kontrolne.

Określenie wewnętrzna umiejscawia dodatkowo zakres kontroli – zarówno
podmiotowy, jak i przedmiotowy – wewnątrz organizacji, w której jest ona wyko-
nywana.

W przepisach prawa pojęcie kontroli wewnętrznej pojawia się z rzadka i nie
jest definiowane. Wskazywane jest raczej jako zadanie do zrealizowania przez
poszczególne podmioty7. Analizując pojęcie kontroli wewnętrznej, trzeba rozróż-
nić kontrolę wewnętrzną instytucjonalną – wykonywaną przez wyspecjalizowany
podmiot (np. komórkę organizacyjną kontroli wewnętrznej) oraz kontrolę we-
wnętrzną funkcjonalną – wykonywaną na każdym etapie zarządzania (o której
wyżej była mowa w innym ujęciu)8. Każdy z wymienionych elementów ma swoje
miejsce w systemie kontroli wewnętrznej. Właściwe rozdzielenie zakresów jest
zasadnicze dla funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w jednostce orga-
nizacyjnej.

4 W literaturze można spotkać również inaczej określone pojęcie systemu kontroli – por. Glosa-
riusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, s. 38, www.nik.gov.pl.

5 L. Kurowski, E. Ruśkowski, H. Sochacka-Krysiak: Kontrola finansowa w sektorze publicznym,
Warszawa 2000, s. 14. Podobne rozumienie terminu systemu kontroli wewnętrznej można odnaleźć
w dokumentach INTOSAI, por. Podręcznik kontrolera, A.2. Standardy w kontroli NIK, Warszawa 2003,
s. 32, www.nik.gov.pl.

6 L. Kurowski, E. Ruśkowski, H. Sochacka-Krysiak: Kontrola finansowa w sektorze publicznym,
Warszawa 2000, s. 15 i nast., a także: E. Chojna-Duch: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne,
Warszawa 2004, s. 54.

7 Por. np. art. 20 ust. 2 pkt f ustawy z 31.05.1999 r. o służbie cywilnej (DzU nr  99, poz. 483, ze zm.).
8 Por. J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej, Warszawa 1999, s. 175 i nast.
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Pojęcie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej – jednego z elementów systemu
kontroli wewnętrznej – praktycznie nie funkcjonuje w porządku prawnym9. W dok-
trynie jest ona rozumiana jako kontrola sprawowana na każdym etapie zarządza-
nia (kontrola kierownicza) i jest wykonywana w stosunku do podległych pracow-
ników10. Kontrola funkcjonalna polega na badaniu czynności i operacji w toku ich
wykonywania, w celu stwierdzenia, czy przebiegają prawidłowo. Do zakresu kon-
troli funkcjonalnej realizowanej w ramach kontroli finansowej należy zaliczyć
również czynności, które są wykonywane jako tzw. kontrola wstępna. Tego typu
czynności kontrolne wykonuje np. główny księgowy. Do takiej kontroli można
również zaliczyć badanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów
powodujących powstawanie zobowiązań finansowych.

Omawiając pojęcie kontroli wewnętrznej funkcjonalnej, należy odnieść się
do pojęcia kontroli finansowej w rozumieniu ustawowym. Termin kontrola finan-
sowa wprowadzono nowelizacją ustawy z 28 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych; można ją zaliczyć do systemu kontroli wewnętrznej11. Obecnie obo-
wiązująca ustawa o finansach publicznych z 2005 r. wskazuje, że kontrola
finansowa dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem
środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem12.

Potrzeba wprowadzenia nowej instytucji – kontroli finansowej oraz audytu
wewnętrznego – była uzasadniona w ocenie Komisji Europejskiej tym, że funk-
cjonujący system kontroli wewnętrznej jest nieskuteczny13. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że pojęcie kontroli finansowej zawarte w ustawie o finansach publicz-
nych nie ma cech definicji, lecz stanowi „zestawienie” różnych zakresów, które
przez ustawodawcę zostały określone wspólnym mianem kontroli finansowej.
Zadania w zakresie wykonywania czynności wskazanych przez ustawodawcę i za-
liczonych do kontroli finansowej mają niejednolity charakter i są rozłożone na

9 Odniesienie wprost do instytucji „funkcjonalnej kontroli wewnętrznej” można odnaleźć w §25
zał. do rozporządzenia ministra Skarbu Państwa z 27.08.2003 r. w spr. nadania statutu Bankowi Gospo-
darstwa Krajowego (DzU nr 156, poz. 1526, ze zm.).

10 W doktrynie spotyka się również poglądy, że kontrola funkcjonalna ma szerszy w tym zakresie
charakter i jest wykonywana przez wszystkich pracowników; por. D. Lewandowski: System kontroli
wewnętrznej w banku. Kontrola wewnętrzna a wewnętrzny audyt bankowy, „Prawo Bankowe” nr 3/2000,
s. 35.

11 Ustawa z 27.07.2001 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).

12 Obecne brzmienie przepisu ustawowego jest takie samo jak w ustawie o finansach publicznych
z 1998 r. Por. art. 47 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104) z art. 35a
ustawy z 28.11.1998 r. o finansach publicznych (DzU z 2003 r., nr 15, poz. 148, ze zm.).

13 Szerzej na ten temat zob. E. Chojna-Duch: Kontrola finansowa i audyt – implikacje ustawowe,
[w:] Kontrola i audyt w administracji publicznej – stan i perspektywy, Warszawa 2003, s. 18 i nast.,
a także J. Jagielski: Audyt wewnętrzny..., op. cit., s. 1.
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różne podmioty. Część z tych zadań jest wykonywana w ramach kontroli funkcjo-
nalnej (kierowniczej) – „prowadzenie gospodarki finansowej”, „zapewnienie prze-
strzegania procedur kontroli” oraz „stosowanie procedur”. Część zadań jest reali-
zowana w ramach kontroli funkcjonalnej wstępnej – „przeprowadzanie wstępnej
oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków”.
Dodatkowo niektóre zakresy zawarte w ustawowym rozumieniu kontroli finanso-
wej powinny być realizowane przez kontrolę wewnętrzną instytucjonalną lub przez
audyt wewnętrzny – „badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wyma-
ganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań
finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania za-
mówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych”14.

Rozwinięcie terminu kontroli finansowej w systemie kontroli wewnętrznej
ma również znaczenie ze względu na to, że ustawodawca nałożył na kierownika
jednostki obowiązek wprowadzenia pisemnych procedur15 . Procedury, o których
mowa w art. 47 ust. 3 ustawy muszą być zgodne ze standardami, które minister
finansów ogłosił jako organ właściwy w zakresie koordynacji kontroli finanso-
wej. Obowiązek ten istniał również pod rządami ustawy o finansach publicznych
z 1998 r.16 Minister wywiązał się z niego i określił w formie komunikatu „Stan-
dardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”17. „Stan-
dardy” zostały przygotowane na podstawie następujących dokumentów: „Stan-
dardy kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej” – opracowane przez Komisję
Europejską – Dyrekcję Generalną ds. Budżetu; „Kontrola wewnętrzna – zintegro-
wana koncepcja ramowa” – raport Komitetu Organizacji Sponsorujących Komi-
sję Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Com-
mission – COSO); „Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej” –
przyjęte przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli
(International Organisation of Supreme Audit Institutions – INTOSAI); „Stan-
dardy kontroli wewnętrznej w rządzie federalnym” – opracowane przez Główny
Urząd Obrachunkowy w Stanach Zjednoczonych (General Accounting Office –
GAO)18.

14 Por. art. 47 ust. 2 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych (DzU nr 249, poz. 2104).
15 Należy zwrócić uwagę, że ustawodawca posłużył się w ustawie o finansach publicznych z 2005 r.

dwoma terminami – w art. 46 ust. 1 użył terminu – procedury kontroli finansowej, a w art. 47 ust. 3 –
procedury dotyczące procesów, o których mowa w art. 47 ust. 2 pkt 2. Z brzmienia przepisów wynika, że
mogą to być dwie odrębne kategorie.

16 Por. art. 35o ust. 1 pkt 1 ustawy z 28.11.1998 r. o finansach publicznych.
17 Komunikat nr 1 ministra finansów z 30.01.2003 r. w spr. ogłoszenia „Standardów kontroli finan-

sowej w jednostkach sektora finansów publicznych” (DzUrzMF nr 3, poz.14).
18 Zob. uzasadnienie do komunikatu nr 1 ministra finansów z 30.01.2003 r., jw.
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Zgodnie ze standardami, kierownik jednostki sektora finansów publicznych
powinien ukształtować w jednostce następujące elementy mające wpływ na sys-
tem kontroli wewnętrznej: środowisko systemu kontroli finansowej, zarządzanie
ryzykiem, mechanizmy systemu kontroli finansowej, informacja i komunikacja,
ocena i audyt wewnętrzny.

Z pojęciem kontroli finansowej oraz procedurami kontroli związany jest okre-
ślony problem praktyczny. Ustawodawca nałożył na kierownika jednostki sekto-
ra finansów publicznych obowiązek ustalenia pisemnie procedur kontroli, nie
określił jednak szczegółowo, jakie procedury są do nich zaliczane19. Regulacja
z art. 47 ust. 2 pkt 2 ma charakter ogólny i właściwe byłoby, aby katalog procedur
kontroli został określony precyzyjnie.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, procedury kontroli dotyczą procesów zwią-
zanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospo-
darowaniem mieniem.

Dokonując wykładni tego przepisu, można stwierdzić, że procedury kontroli
obejmują wszelkie wewnętrzne regulacje, które obowiązują w jednostce sektora
finansów publicznych i dotyczą procesów związanych z gromadzeniem i rozdy-
sponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem. Taka inter-
pretacja w pewnym zakresie znajduje potwierdzenie w „Standardach kontroli fi-
nansowej w jednostkach sektora finansów publicznych”20 oraz w oficjalnych
dokumentach Ministerstwa Finansów21. Przyjmując powyższe wnioskowanie
można stwierdzić, że do takich procedur należy zaliczyć np. instrukcję kasową,
instrukcję obiegu dokumentów księgowych itp. Nie ma jednak w tym zakresie
jednoznacznego stanowiska ministra finansów, potwierdzającego trafność posta-
wionej tezy 22.

Jeżeli chodzi o relację między kontrolą finansową a audytem wewnętrznym,
to uważa się, że audyt ma szerszy zakres niż kontrola finansowa23. Kontrola
finansowa dotyczy bowiem tylko elementów kontrolnych, audyt zaś jest insty-
tucją szerszą24. Za taką interpretacją przemawia również argument, że kontrola
finansowa jest ukierunkowana stricte na gospodarkę finansową  jednostki. Audyt

19 Art. 47 ust. 3 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych.
20 Standardy dotyczące mechanizmów systemu kontroli finansowej, standard 12 – Dokumentowa-

nie systemu kontroli finansowej, załącznik do komunikatu nr 1 ministra finansów z 30.01.2003 r. (DzUrzMF
nr 3, poz.14).

21 Por. Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych;
www.mf.gov.pl, Koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

22 Por. odpowiedź na pytanie „Co to jest kontrola finansowa”, zawartą na stronie www.mf.gov.pl,
Koordynacja kontroli finansowej i audytu wewnętrznego.

23 J. Jagielski: Audyt wewnętrzny..., op. cit., s. 2.
24 Jw., s. 3.
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wewnętrzny w pierwotnej regulacji ustawowej był wprawdzie łączony z poję-
ciem gospodarki finansowej, ale ustawodawca wskazywał również rodzaje audy-
tu, które miały szerszy charakter niż tylko badanie dokumentów księgowych25.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że przy uwzględnieniu formuły audytu wewnętrz-
nego i kryterium podmiotowego (liczbę podmiotów realizujących zadania kon-
troli finansowej i audytu wewnętrznego), niewątpliwie kontrola finansowa jest
instytucją o szerszym charakterze, gdyż audyt wewnętrzny jest przeprowadzany
tylko przez audytora wewnętrznego, natomiast kontrolę finansową wykonują co
najmniej trzy kategorie podmiotów.

Wymienione wyżej relacje pomiędzy kontrolą finansową a audytem wewnętrz-
nym znalazły odzwierciedlenie w przepisach ustawy o finansach publicznych
z 2005 r.

Kontrola wewnętrzna instytucjonalna jest wykonywana przez właściwy upraw-
niony podmiot. Struktura kontroli wewnętrznej instytucjonalnej jest zróżnicowa-
na. Ze względu na brak regulacji ustawowej, od kierownika jednostki uzależnio-
ne jest umiejscowienie kontroli wewnętrznej instytucjonalnej w ramach jednostki
organizacyjnej oraz jej struktura i zakres działania.

Najpełniejsza regulacja ustawowa obejmuje audyt wewnętrzny, który został
wprowadzony do polskiego systemu prawnego nowelizacją ustawy o finansach
publicznych26. Wprowadzenie audytu wewnętrznego, instytucji nieznanej dotych-
czas administracji publicznej, zostało uwarunkowane – podobnie jak wypadku
instytucji kontroli finansowej – zamknięciem 28 rozdziału negocjacji akcesyj-
nych dotyczących kontroli finansowej27.

Aby dokonać oceny instytucji audytu wewnętrznego przyjętej w polskim sys-
temie prawnym, należy uwzględnić pojęcie instytucji audytu wewnętrznego, któ-
ra została opisana przez międzynarodowe organizacje zawodowe zajmujące się
audytem wewnętrznym.

Najbardziej uznaną organizacją w tym zakresie jest Instytut Audytorów We-
wnętrznych (IIA)28. Zgodnie z definicją przyjętą przez Instytut, audytem wewnętrz-
nym jest niezależna, obiektywna działalność o charakterze zapewniającym i do-
radczym, prowadzona w celu wniesienia do organizacji wartości dodanej i uspraw-
nienia jej funkcjonowania. Audyt wewnętrzny wspiera organizację w osiąganiu

25 Por. art. 35c ust. 2 ustawy z 28.11.1998 r. o finansach publicznych.
26 Ustawa z 27.07.2001 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).

27 E. Chojna-Duch: Kontrola finansowa i audyt ..., op. cit., s. 18 i nast., a także J. Jagielski: Audyt
wewnętrzny ..., op. cit., s. 1.

28 K. Czerwiński: Audyt wewnętrzny, Warszawa 2004, s. 9.
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wytyczonych celów przez systematyczne i konsekwentne działanie służące oce-
nie i poprawie efektywności zarządzania ryzykiem, systemów kontroli oraz pro-
cesów zarządzania organizacją29. Ta definicja znajduje uszczegółowienie w „Stan-
dardach profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego”, w których zostało do-
precyzowane rozumienie terminów „zapewnienie” i „doradztwo”30.

Przedstawiona wyżej definicja audytu określa istotę audytu w innym zakresie
niż zostało to uregulowane w polskim systemie prawnym. Audyt wewnętrzny,
opisany w ustawie o finansach publicznych z 1998 r. i w rozporządzeniu ministra
finansów, był instytucją przede wszystkim o charakterze kontrolnym31. W dok-
trynie audyt wewnętrzny traktowany jest jako instytucja zarządzania, zawierająca
elementy kontrolne32.

Pojęcie audytu wewnętrznego należy odróżnić od audytu zewnętrznego, któ-
ry z jednej strony umiejscowiony jest poza audytowaną jednostką, a z drugiej –
ukierunkowany jest na badanie dokumentów księgowych33.

Regulacje dotyczące audytu wewnętrznego ulegały zmianie. W ustawie o fi-
nansach publicznych z 1998 r. audyt wewnętrzny został określony jako ogół dzia-
łań, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funk-
cjonowania gospodarki finansowej z uwzględnieniem kryteriów wskazanych przez
ustawodawcę. Ustawowe pojęcie audytu wewnętrznego, wbrew niektórym opi-
niom, budziło wiele wątpliwości34, miało charakter ogólny i niejasny. Dodatkowo
należy zauważyć pomieszanie przez ustawodawcę kryteriów, zgodnie z którymi
audyt ma być przeprowadzany, z elementami definicji audytu35. Biorąc pod uwa-
gę, iż termin „ocena” – mający kluczowe znaczenie dla przyjętej definicji – miał
jednoznaczne zabarwienie kontrolne, można było odnieść wrażenie, że audyt
wewnętrzny realizuje te same zadania, co kontrola wewnętrzna instytucjonalna,
tj. przeprowadzanie audytu (kontroli wewnętrznej) komórek organizacyjnych
w jednostce. Powyższe założenie było częściowo uprawnione, gdyż zadania kon-
troli wewnętrznej instytucjonalnej i audytu wewnętrznego miały w pewnych za-
kresach zbieżny charakter (przepisy szczegółowe dotyczące wykonywania audy-

29 Jw., s. 9.
30 Standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego, www.iia.org.pl.
31 W doktrynie wskazuje się, że audyt wewnętrzny uregulowany w ustawie o finansach publicz-

nych zawiera elementy doradztwa i wspomagania kierownika – zob. J. Jagielski: Audyt wewnętrzny ...,
op. cit., s. 2. Należy zauważyć, że powyższa teza pod rządami ustawy o finansach publicznych z 1998 r.
była trudna do obrony.

32 E. Chojna-Duch: Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2004, s. 56.
33 Jw., s. 58.
34 K. Knedler, M. Stasik: Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Warszawa

2005, s. 14.
35 Szerzej zob. E. Chojna-Duch: Kontrola czy audyt Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa”,

nr specjalny, luty 2002, s. 16.
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tu, w których określono zakres czynności wykonywanych przez audytora we-
wnętrznego w trakcie przeprowadzanego audytu, są zbieżne z przepisami, które
regulują czynności kontrolne innych organów36).

Pojęcie audytu wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych
z 1998 r. było rozumiane niejednorodnie przez samego ustawodawcę. Wskazy-
wały na to zapisy w poszczególnych artykułach tejże ustawy – art. 35c stanowił,
że audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które kierownik jednostki uzy-
skuje ocenę w zakresie gospodarki finansowej w jednostce sektora finansów pu-
blicznych. Reasumując – do audytu wewnętrznego należałoby zaliczyć również
działania głównego księgowego, audytora zewnętrznego (czy też biegłego rewi-
denta badającego sprawozdanie finansowe w jednostce), pracowników jednostki,
którzy dokonują wykonania kontroli finansowej 5%, komórki kontroli wewnętrz-
nej instytucjonalnej itd. Wprawdzie w art. 35e ustawy był przepis, zgodnie z któ-
rym audyt prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce, ale wątpliwo-
ści pozostają (w opisanych wypadkach może wystąpić co najmniej nakładanie się
kompetencji).

W literaturze można spotkać pogląd, że źródeł definicji audytu wewnętrzne-
go należy szukać w treści „Międzynarodowych standardów profesjonalnej prak-
tyki audytu wewnętrznego”, określonych przez Instytut Audytorów Wewnętrz-
nych37. Takie stanowisko może być rozpatrywane tylko jako głos w dyskusji, lecz
nie znajduje uzasadnienia w polskim prawie. Ustawa o finansach publicznych
poprzednio i obecnie obowiązująca wskazywała, jak należy rozumieć pojęcie au-
dytu (pomimo oczywistych wad tych konstrukcji). Ustawodawca w art. 35c usta-
wy z 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz w art. 48 ustawy z 20 maja
2005 r. w żadnym zakresie nie odwołał się do standardów, a tylko upoważnił
ministra finansów – jako organ właściwy w zakresie koordynacji kontroli finan-
sowej i audytu wewnętrznego – do określenia standardów zgodnych z międzyna-
rodowymi standardami.

Ponadto, posiłkując się faktem wydania przez ministra finansów – na podsta-
wie powszechnie obowiązujących standardów – „Standardów audytu wewnętrz-
nego w jednostkach sektora finansów publicznych” i uwzględniając to, że źró-
dłem prawa powszechnie obowiązującego zgodnie z art. 87 Konstytucji jest ustawa

36 Por. np. §7 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 5.07.2002 r. w spr. szczegółowego sposo-
bu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (DzU nr 111, poz. 973), obecnie obowiązującego
(w terminie maksymalnym do 30.06.2006 r.) na podstawie art. 241 ust. 1 ustawy z 30.06.2005 r.
o finansach publicznych (DzU nr 249. poz. 2104) z §10 ust. 3 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów
z 29.07.2003 r. w spr. szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Kancelarię Prezesa
Rady Ministrów (DzU nr 146, poz. 1414).

37 K. Knedler, M. Stasik: Audyt wewnętrzny w praktyce..., op. cit., s. 14.
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i rozporządzenie, a nie komunikat MF (którym wprowadzono „Standardy”38 ),
należy stwierdzić, że skoro ustawa określa zakres instytucji audytu wewnętrzne-
go, to ma ona charakter nadrzędny w stosunku do „Standardów”.

Jeszcze większe wątpliwości dotyczące rozumienia audytu wewnętrznego
budzi definicja zawarta w art. 48 ustawy z 20 maja 2005 r. o finansach publicz-
nych. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, audytem wewnętrznym jest ogół dzia-
łań obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednost-
ce (w tym procedur kontroli finansowej), w wyniku którego kierownik jednostki
uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skutecz-
ności tych systemów, oraz czynności doradcze, w tym składanie wniosków, ma-
jące na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

Sformułowania użyte przez ustawodawcę rodzą wiele wątpliwości natury prak-
tycznej. Wskazane w art. 48 ust. 1 pkt 1 badanie systemów zarządzania i kontroli,
mające przedstawić ich adekwatność, efektywność i skuteczność w jednostce sek-
tora finansów publicznych, nie jest możliwe do przeprowadzenia bez spełnienia
określonych warunków. Po pierwsze, aby przeprowadzić audyt wewnętrzny zgod-
nie z brzmieniem ustawowym, niezbędne jest definiowanie pojęcia systemu kon-
troli i zarządzania. Bez takiej definicji można się spodziewać, że każdy audytor
i kierownik jednostki sektora finansów publicznych będzie interpretował taki sys-
tem zarządzania i kontroli inaczej39. Po drugie, aby przeprowadzić badanie efek-
tywności, skuteczności, a zwłaszcza adekwatności takich systemów, niezbędne
jest przygotowanie optymalnego modelu (lub kilku modeli) systemów zarządza-
nia i kontroli. Przygotowany model powinien być uszczegółowieniem definicji
systemu zarządzania i kontroli. Audytor wewnętrzny, aby ocenić, czy stosowany
w jednostce system zarządzania i kontroli jest adekwatny, efektywny i skuteczny,
musi porównać go do odpowiedniego wyznacznika. Pojawiają się więc następne
wątpliwości, kto taki model powinien przygotować. Uwzględniając brzmienie
art. 62 obowiązującej ustawy o finansach publicznych należy wnioskować,  że
taki model powinien przygotować minister finansów jako organ właściwy w za-
kresie koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego. Należy jednak
wziąć pod uwagę duże trudności, które pojawią się przy opracowaniu takiego
modelu, wynikające ze znacznego zróżnicowania jednostek sektora finansów pu-
blicznych objętych obowiązkiem prowadzenia audytu wewnętrznego40.

38 Komunikat MF nr 2 z 30.01.2003 r. w spr. ogłoszenia „Standardów audytu wewnętrznego
w jednostkach sektora finansów publicznych” (DzUrzMF nr 3, poz. 14).

39 Nie spełnia tego wymogu definicja zawarta w Glosariuszu…, ponieważ ma węższy charakter
w stosunku do zakresu określonego w art. 48 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 48 ust. 2; por. Glosariusz
terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej, s. 38, www.nik.gov.pl .

40 Wprowadzenie autopoprawką do definicji audytu wewnętrznego terminu systemu zarządzania
i kontroli wymagało określenia rozumienia tego terminu.
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Drugą kwestią budzącą wiele wątpliwości, jest brzmienie art. 48 ust. 1 pkt 2,
który stanowi, że audyt wewnętrzny obejmuje czynności doradcze, w tym składa-
nie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Niewąt-
pliwie jest to rozwiązanie nawiązujące do wcześniej przedstawionej definicji au-
dytu wewnętrznego, wypracowanej przez Instytut Audytorów Wewnętrznych.
Trudno przyjąć, że przy takim brzmieniu przepisu czynności doradcze są elemen-
tem oceny z art. 48 ust.1 pkt 1. Taka konstrukcja wskazuje, że wydawanie opinii
jest swoistym postępowaniem, odrębnym w stosunku do czynności wykonywa-
nych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy (innym niż to, które obecnie realizo-
wane jest jako zadanie audytowe). Zaproponowane brzmienie wymienionego prze-
pisu rozszerza zakres audytu o elementy doradcze (w poprzednio obowiązującej
regulacji wskazane były tylko aspekty kontrolne). Lakoniczne sformułowanie treści
przepisu nakazuje postawić pytanie, w jakim trybie mają być realizowane czynno-
ści doradcze. W okresie przejściowym, tj. do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych do ustawy, nie ma określonego trybu przeprowadzania czynności doradczych.

Dodatkowo wymaga zastanowienia relacja treści zawartych w art. 48 ust. 1
pkt 2, tj. czynności doradczych, w tym składania wniosków mających na celu
usprawnienie funkcjonowania jednostki, do zaleceń w sprawie usunięcia uchy-
bień lub wprowadzenia usprawnień z art. 55 ust. 3 pkt 3. Ustawa nie rozstrzyga,
czy te kategorie są od strony proceduralnej tożsame, czy też inne41. Wątpliwość
budzi stosowanie różnych terminów w odniesieniu do tych samych zakresów.
W jednym wypadku mowa jest o wnioskach mających na celu usprawnienie funk-
cjonowania jednostki, w drugim zaś – o przedstawieniu zaleceń w sprawie wpro-
wadzenia usprawnień.

Dodatkowym zagadnieniem dyskusyjnym, biorąc pod uwagę, że zasadą jest
audyt realizowany zgodnie z planem, jest kwestia uwzględniania czynności do-
radczych w rocznym planie audytu wewnętrznego42. Z treści art. 48 można wy-
wnioskować, że jest to postępowanie odrębne, czyli inne od czynności realizowa-
nych w ramach audytu zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy (tj. działań
obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli). Jeżeli przy-
jąć, że czynności doradcze będą dotyczyć na przykład oceny regulacji przyszłych
w jednostce (tzw. audyt projektu), to pojawia się pytanie – jak je zaplanować
w przyszłości (przewidzieć) oraz relacja takiego rozwiązania (lub ewentualnie

41 Zmiana przepisu art. 50 ust. 3 pkt 3 miała, zgodnie z brzmieniem uzasadnienia autopoprawki do
projektu ustawy o finansach publicznych, zapewnić wewnętrzną spójność przepisów po dokonanej zmia-
nie definicji audytu. Wątpliwa jest teza, czy zamierzony efekt został uzyskany. Zob. uzasadnienie do
rządowej autopoprawki z 30.12.2003 r. do projektu ustawy o finansach publicznych, druk  sejmowy
nr 1844-A.

42 Art. 53 ust. 1 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych.
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granic czynności doradczych) w stosunku do mocno akcentowanej niezależności
operacyjnej oraz obiektywizmu audytora43.

Wątpliwości co do rozumienia terminu audyt wewnętrzny nasuwa także
brzmienie art. 49 ust. 1 (w ustawie o finansach publicznych z 1998 r. art. 35d),
który stanowi, że „...audyt wewnętrzny prowadzi się...”. Ustawa w art. 51 stano-
wi, że audyt wewnętrzny prowadzi audytor zatrudniony w jednostce. Prowadze-
nie audytu wewnętrznego w jednostce jest więc tożsame z zatrudnieniem audyto-
ra wewnętrznego (lub stworzeniem komórki audytu wewnętrznego), nie powinien
to być audytor spoza jednostki. W praktyce jednak w wielu jednostkach sektora
finansów publicznych audyt wewnętrzny jest realizowany na podstawie umów
cywilnoprawnych przez osoby niebędące pracownikami jednostki44.

W zakresie prawidłowego funkcjonowania audytu wewnętrznego jako struk-
tury organizacyjnej zalecane jest wprowadzenie wewnętrznego regulaminu – tzw.
karty audytu wewnętrznego. Dokument ten powinien być zgodny ze wzorem kar-
ty audytu wewnętrznego, określonej przez ministra finansów45. Ponadto powinny
być wprowadzone procedury audytu wewnętrznego. W dokumencie tym powinna
być opisana między innymi metodyka audytu w jednostce sektora finansów pu-
blicznych, której to dotyczy, oraz zasady realizowanej sprawozdawczości.

W jednostce sektora finansów publicznych do kierownika jednostki należą
obowiązki mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu
kontroli wewnętrznej (zwłaszcza, że pojęcie to nie jest zdefiniowane). Do naj-
istotniejszych obowiązków w tym zakresie należy zaliczyć zapewnienie efektyw-
nego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu kon-
troli wewnętrznej, tj. osobami sprawującymi kontrolę funkcjonalną, kontrolą
wewnętrzną instytucjonalną oraz audytem wewnętrznym.

Określając zakres i zasady systemu kontroli wewnętrznej w jednostce, należy
dokonać precyzyjnego rozdzielenia kompetencji komórki kontroli wewnętrznej
(instytucjonalnej) od kompetencji audytu wewnętrznego. Różnicą, która powinna
zdecydowanie wyróżniać oba podmioty jest cel, jaki każdy z nich realizuje. Głów-
nym celem audytu wewnętrznego jest badanie procedur i procesów w jednostce,
w szczególności związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicz-

43 Standardy 4.1.1 – Niezależność operacyjna, 4.1.2 – Obiektywizm [w:] komunikat ministra fi-
nansów nr 2 z 30.01.2003 r. w spr. ogłoszenia „Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora
finansów publicznych” (DzUrzMF nr 3, poz. 14).

44 Najczęściej prowadzenie audytu wewnętrznego w ramach umów cywilnoprawnych stosowane
jest w szeroko rozumianych jednostkach służby zdrowia.

45 Obecnie obowiązuje w tym zakresie komunikat nr 6/KF ministra finansów z 28.04.2004 r. w spr.
ogłoszenia „Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty
audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”; www.mf.gov.pl, Koordynacja kon-
troli finansowej i audytu wewnętrznego.
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nych. Natomiast kontrola wewnętrzna powinna wykrywać nieprawidłowości o cha-
rakterze jednostkowym. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, ma-
jąc na uwadze to, że zakres działania audytu został już określony ustawowo, po-
winien odpowiednio rozdzielić funkcje przez przyznanie odpowiednich
kompetencji komórce kontroli wewnętrznej. Większość działań kontrolnych po-
dejmowanych przez podmiot kontroli wewnętrznej instytucjonalnej powinna mieć
charakter doraźny46.

Niezbędnym elementem przy wykonywaniu zadań przez kontrolę wewnętrzną
instytucjonalną oraz przez audyt wewnętrzny jest wzajemna koordynacja, mająca
na celu zapobieżenie przede wszystkim nakładaniu się poszczególnych czynności
w tych samych podmiotach podlegających audytowi lub kontroli. Przeprowadza-
nie takich czynności równolegle może w skrajnej sytuacji zupełnie uniemożliwić
wykonywanie zadań merytorycznych przez kontrolowany podmiot.

Istotną kwestią jest przeprowadzanie czynności kontrolnych z uwzględnie-
niem określonych zasad. Do najistotniejszych należy zaliczyć między innymi
obiektywizm i profesjonalizm. W wypadku audytu wewnętrznego dodatkowo
nabiera znaczenia niezależność47.

Obowiązkiem audytora lub kontrolera jest ustalenie stanu faktycznego. Usta-
lenia i wnioski powinny być oparte na faktach, sformułowane w sposób bezstron-
ny i wolny od uprzedzeń. Osoby wykonujące powyższe obowiązki powinny uni-
kać konfliktu interesów. Czynności kontrolne lub audytorskie powinny być
wykonywane w taki sposób, aby osoba je przeprowadzająca nie była stawiana
w sytuacjach, w których mogłaby czuć się niezdolna do wydawania obiektyw-
nych opinii.

Audytor wewnętrzny lub kontroler wewnętrzny powinien być profesjonalistą
w zakresie posiadanego wykształcenia lub umiejętności. Dotyczy to również
umiejętności postępowania z pracownikami jednostki sektora finansów publicz-
nych. Jeśli audytor lub kontroler nie ma wystarczającej wiedzy, umiejętności lub
kwalifikacji niezbędnych do wykonania określonych czynności, powinien wystą-
pić o wsparcie merytoryczne lub pomoc innych pracowników jednostki albo wy-
stąpić z wnioskiem o powołanie rzeczoznawcy. Elementem niezbędnym do uzy-
skania profesjonalizmu jest obowiązek poszerzania wiedzy, umiejętności oraz
kwalifikacji przez stałe doskonalenie zawodowe.

W audycie wewnętrznym istotnego znaczenia nabiera również zasada nieza-
leżności, zarówno organizacyjnej, jak i operacyjnej. Realizuje się ona w tym, że

46 Nie jest wykluczone występowanie nakładania się kompetencji tych dwóch komórek przy wyko-
nywaniu przez komórkę kontroli wewnętrznej instytucjonalnej tzw. kontroli kompleksowej.

47 Por. Uzasadnienie do „Standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów pu-
blicznych”, [w:] komunikat ministra finansów nr 2 z 30.01.2003 r. (DzUrzMF nr 3, poz. 14).
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audytor wewnętrzny powinien podlegać bezpośrednio kierownikowi jednostki,
który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywanych przez niego zadań. Au-
dytor wewnętrzny  nie powinien być narażony na próby narzucenia obszarów
audytu, wpływania na sposób wykonywania pracy i przekazywania wyników.
Audytor wewnętrzny musi mieć zagwarantowany nieograniczony dostęp do wszel-
kich źródeł  informacji. Jedynym ograniczeniem mogą być zakazy wynikające
z przepisów o ochronie informacji niejawnych. Audytor wewnętrzny nie może
brać udziału w działalności operacyjnej jednostki.

W wewnętrznych przepisach w jednostce sektora finansów publicznych po-
winna być uregulowana w zakresie realizacji kontroli wewnętrznej funkcjonalnej
metoda bieżącej analizy ryzyka. Kierownik jednostki powinien wskazać pisem-
nie, kto przeprowadza bieżącą analizę ryzyka. Dodatkowo powinna być określo-
na procedura przekazywania informacji w zakresie poczynionych ustaleń dla kie-
rownictwa średniego szczebla oraz szeregowych pracowników.

Należy też zwrócić uwagę na problem granic odpowiedzialności za wykony-
wane czynności. Dotyczy to każdego elementu systemu kontroli wewnętrznej –
audytor wewnętrzny nie gwarantuje, że procedury, które badał są bezwzględnie
prawidłowe; audytor daje racjonalne zapewnienie, a nie bezwzględną pewność
skuteczności i efektywności badanych procedur. Także w zakresie kontroli funk-
cjonalnej należy zwrócić uwagę, że czynności wykonywane np. przez głównego
księgowego w ramach tzw. kontroli wstępnej mają również ograniczony charakter.

Niewątpliwą zaletą wprowadzenia instytucji audytu wewnętrznego do pol-
skiego systemu prawnego jest to, że w sektorze finansów publicznych wprowa-
dzono jednolitą strukturę kontrolną. Trzeba jednak pamiętać, że jest to nowa in-
stytucja, która ma jeszcze wiele mankamentów wymagających doskonalenia. Mając
na uwadze powyższe, należy oczekiwać większej aktywności ze strony ministra
finansów, a zwłaszcza głównego inspektora audytu wewnętrznego. Obecnie kie-
rownicy jednostek i audytorzy wewnętrzni stają często przed określonymi pro-
blemami, z którymi muszą sobie radzić sami, a wobec których niezbędne jest
zajęcie stanowiska przez ministra finansów (np. opisane zagadnienie procedur
kontroli finansowej czy przeprowadzania w ramach audytu oceny systemu zarzą-
dzania i kontroli).

mgr Miłosz Anczakowski
audytor wewnętrzny

w Narodowym Funduszu Zdrowia
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Elżbieta Chojna-Duch

AKTUALNE   TENDENCJE  W  REFORMOWANIU
FINANSÓW  LOKALNYCH   I   REGIONALNYCH   W   POLSCE

I   W   NIEKTÓRYCH   KRAJACH   UNII   EUROPEJSKIEJ

Międzynarodowa konferencja „Aktualne problemy finansów lokalnych i re-
gionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej”, zorganizowana przez
Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersy-
tecie Warszawskim 17 marca 2006 r., ukazała problematykę systemu finansowe-
go samorządu terytorialnego: zalety i słabości systemów finansowych jednostek
samorządu terytorialnego oraz główne trendy w polityce finansowej wybranych
krajów Unii Europejskiej i proponowane kierunki jej przeobrażeń. Różnorodne
zagadnienia prawne i ekonomiczne wskazano w 50 referatach, z których kilkana-
ście wygłoszono w trakcie konferencji. Na konferencji zaprezentowano kierunki
zmian polskiego prawa i finansów samorządu terytorialnego oraz systemy tych
krajów, w których przeprowadzane są obecnie szerokie reformy finansów pu-
blicznych jednostek prawa finansowego. Wydaje się, że powinny być one wyko-
rzystane w toku prac nad nową ustawą o finansach publicznych oraz nad dosko-
naleniem systemu dochodów samorządu terytorialnego.

Modele jednostek samorządu terytorialnego (czyli struktury instytucjonalne,
kompetencje i zadania oraz system finansowania samorządu terytorialnego) w Unii
Europejskiej są zróżnicowane. Występuje w nich różny stopień decentralizacji
w zakresie przydzielonych do realizacji zadań, zasobów finansowych i możliwo-
ści samodzielnego ich wydatkowania. We wszystkich krajach podejmowane są
próby ukształtowania optymalnego modelu finansowania jednostek samorządu
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terytorialnego jako podsektora finansów publicznych. We wszystkich też dotych-
czasowych krajach Unii dokonywane były w ostatnich 20 latach reformy mające
na celu zwiększenie zakresu decentralizacji, w tym decentralizacji finansowej1 .
Wśród nich szerokie reformy przeprowadzano w ostatnich latach we Francji za-
równo w zakresie decentralizacji kompetencji i źródeł dochodów samorządu te-
rytorialnego, jak i wprowadzania nowego, menadżerskiego systemu zarządzania
finansami. Dokonywano ich w szczególności w drodze ustaw: z 29 lipca 2004 r.
o autonomii finansowej samorządu terytorialnego i z 13 sierpnia 2004 r. o samo-
dzielności i odpowiedzialności władz lokalnych2 . Reformy w sektorze finansów
publicznych przyczynić się mają do lepszego, racjonalnego systemu zarządzania
także w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Objęcie nowym
systemem finansowym LOLF poszczególnych jednostek samorządu terytorialne-
go jest fakultatywne3 .

Wielka Brytania, w której występuje silna wieloletnia tradycja centralizacji
zarządzania i źródeł finansowania w myśl powiedzenia W. Churchilla: „Kto płaci
muzykowi, wybiera melodię”, obecnie próbuje – choć mało skutecznie – realizo-
wać europejski, zdecentralizowany model zarządzania jednostek samorządu tery-
torialnego. W 2005 r. nadal, mimo dokonanych reform dekoncentracji zarządzania
na szczeblach lokalnych, aż 74% środków samorządu terytorialnego pochodzi
z funduszy państwowych, a w ich budżetach dotacja państwowa (revenue support
grant) wynosi ponad 55%. Rekomendacje tzw. raportu The Lyons Review z końca
2005 r. przewidują odpowiednie reformy podatków lokalnych oraz propozycje idą-
ce w kierunku zwiększenia od 2007 r. samodzielności finansowej władz lokalnych4 .

Konstytucja Hiszpanii gwarantuje regionom (wspólnotom autonomicznym)
pełną autonomię w wykonywaniu zadań i samodzielność finansową, w tym pra-
wo ustanawiania i pobierania podatków, niezmiennie jednak występuje dążenie
do jej zwiększania. Jednostkom samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym
przyznane są z kolei istotne uprawnienia normatywne w ramach systemu „współ-
odpowiedzialności” podatkowej.

Szeroka autonomia i tendencje separatystyczne wynikają w Hiszpanii z trady-
cji samodzielności politycznej regionów. Równoważy ją w coraz słabszym zakre-
sie zasada solidarności i jedności narodu, wyrażona w konstytucji. Niebawem

1 Por. Finanse samorządów terytorialnych w Europie, Dexia, Warszawa - Paryż 2004, s. 25 i nast.;
także J. Blanc: Finances locales comparées, Paris 2002.

2 Trwa równocześnie kilkuletni, etapowy proces reformowania finansów publicznych, uregulowa-
ny w ustawie organicznej o prawie finansowym z 1.08.2001 r. i obowiązujący w pełni od 1.01.2006 r.
(zwany od nazwy ustawy w skrócie: LOLF).

3 M. Verpeaux: La loi du 13 aôut 2004: le demi succčs de l’acte II de la décentralisation, AJDA,
25 octobre 2004 , s.1969 i nast.

4 The Lyons Inquiry – http: //www. lyonsinquiry. org.uk.
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trzeci już region (Katalonia) nabędzie uprawnienia prowadzące do znacznej auto-
nomii finansowej, a rząd Galicji zapowiedział podjęcie starań o większą samo-
dzielność. Wspólna Komisja Finansowania Lokalnego Federacji Gmin i Prowin-
cji oraz rządu Hiszpanii ma obecnie na celu dokonanie oceny adekwatności zadań
i środków finansowych małych gmin, a także koniecznych reform decentralizują-
cych zadania i dostosowujących do nich adekwatne środki finansowe.

Mimo odrębności ustroju samorządowego, w tym prawa finansów publicz-
nych podsektora samorządowego w poszczególnych krajach, konferencja wyka-
zała liczne wspólne problemy systemów narodowych. W referatach podkreślano
m.in. „przeregulowanie” systemu i dużą zmienność w czasie nowych rozwiązań
prawnych w zakresie finansów samorządowych. Cechuje ona większość narodo-
wych regulacji prawnych. Stabilności sprzyjałoby wydłużenie skali planowania
budżetowego i jego lepsza koordynacja z planowaniem gospodarczym w formie
strategii i wieloletnich programów rozwoju, w tym ich większe dostosowanie do
programowania w Unii Europejskiej. Koordynacja powinna być dokonywana na
wszystkich szczeblach podziału terytorialnego państwa. W ramach najwyższego
szczebla podziału zadań – misji międzyministerialnych – głównego koordynatora
wyznacza we Francji premier. Czytelne relacje między organami rządowymi a sa-
morządowymi oraz niesprzeczność programów rządowych (polityki rządu) i re-
gionalnych programów operacyjnych, które zdecydowanie powinny powstawać
na szczeblu regionów, umożliwiają szybsze wyeliminowanie słabości i stworze-
nie trwałych podstaw dynamicznego rozwoju krajów.

Przewidywalność systemu zasilania finansowego, określającą zdolność finan-
sową, czyli możliwą wysokość zaciągania zobowiązań w całym okresie programo-
wania i planowania, stanowi warunek umożliwiający współfinansowanie progra-
mów i projektów wymagany przez Unię Europejską. Podstawą jej polityki
strukturalnej jest długotrwały rozwój, oparty na wieloletnich fundamentach finan-
sowych, wyrażonych w planach i strategiach, określanych mianem perspektyw fi-
nansowych. Krajowe plany, oparte na ich podstawach finansowych, wpisują się
w te same zakresy czasowe i przedmiotowe. Jakkolwiek unijne akty nie przewidują
szczególnego dokumentu w postaci planu rozwoju, lecz jedynie narodowe strate-
giczne ramy odniesienia (ang. National Strategic Reference Framework) o charak-
terze operacyjnym, coraz częściej pojawiają się propozycje obowiązku konstrukcji
krajowych skonsolidowanych wieloletnich planów finansowych5 .

5 Zob. Proposal for a Council Regulation laying down the general provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, Brussels 14. 7. 2004,
COM 2004/492, final.
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Wieloletnie planowanie finansowe, zarówno w skali państwa, jak i u wszyst-
kich jednostek samorządu terytorialnego jest zarazem punktem wyjścia do wpro-
wadzenia nowoczesnych technik zarządzania finansami publicznymi, w tym lo-
kalnymi i regionalnymi. Tymczasem trudności w opracowaniu wieloletnich
planów finansowych i ich zgodności z planami rocznymi, zarówno w zakresie
budżetów operacyjnych, jak i inwestycyjnych, przeżywają wszystkie niemal kraje
Unii Europejskiej.

Prezentowano więc jednocześnie propozycje odpowiednich zmian prawa,
mających doskonalić narodowe systemy zarządzania. W brytyjskim dokumencie
rządowym Modern Local Government – In Touch with the People proponuje się
więc na przykład prostszy, bardziej stabilny, solidny i sprawiedliwy system mie-
rzenia kosztów zadań jednostek samorządowych i swego rodzaju ich standaryza-
cji. W Hiszpanii zasada trwałości w czasie i kompleksowości systemu, oznacza-
jąca konieczność stworzenia długoterminowego systemu, obejmującego wszystkie
jednostki samorządowe, ma obecnie swe źródło w konstytucji; proponuje się ją
przenieść także do ustawodawstwa zwykłego.

Niezbędne jest zwłaszcza przedłużenie rocznego okresu planowania budżeto-
wego przy zmianie planowanego sposobu zarządzania finansowego także w jed-
nostkach samorządu regionalnego i lokalnego. Wśród wielu współczesnych za-
gadnień w systemach finansów publicznych poszczególnych państw często
podkreśla się konieczność wprowadzenia obok systemów kasowych – memoria-
łowych systemów zarządzania i analitycznej rachunkowości budżetowej (mierze-
nia kosztów zadania i efektów), które wynikają z potrzeby zarządzania „przez
rezultat” oraz zwiększenia odpowiedzialności wykonawców budżetu nie tyle za
dokonywanie wydatków, ile za zrealizowanie finansowanego ze środków publicz-
nych zadania. Cezura roku budżetowego okazuje się wówczas niewystarczająca
dla tej formy budżetowania. Proponuje się więc mniej sztywne metody zarządza-
nia niż tradycyjne budżetowe. Byłyby to formy właściwe jednostkom komercyj-
nym (spółkom i innym podmiotom prawa handlowego), zapewniające „profesjona-
lizację” zarządzania finansami publicznymi, większą kontrolę jakości zarządzania
i audyt wykonań oraz szerszą personalną odpowiedzialność.

Zarządzanie przez rezultat wymaga przekształcenia obecnego systemu plano-
wania budżetowego w system budżetowania zadaniowego (celowej struktury
wydatków), wraz z jednoznacznie wyznaczonymi kryteriami, miernikami i efek-
tywnymi procedurami umożliwiającymi utrzymanie wymaganej jakości świad-
czonych zadań publicznych. Budżetem zadaniowym objęte byłyby nie tylko za-
dania inwestycyjne, ale również bieżące (operacyjne). Realizowane programy
powinny być planowane na okresy 2-5-letnie wraz ze wskaźnikiem – liczbą za-
trudnionych (etatów) umożliwiających osiągnięcie określonego celu. Celem staje
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się efektywne wykonanie zadania (w relacji nakłady – koszty), a nie tylko doko-
nanie zaplanowanych w budżecie wydatków (gdy np. rezultatem są tylko wydat-
kowane środki pieniężne na budowę autostrad, a autostrad nie zbudowano).

Budżet zadaniowy wymaga z kolei oddzielenia źródeł finansowania wydat-
ków operacyjnych od majątkowych. Wiele europejskich systemów budżetowych
dzieli budżety na sekcje bieżące i inwestycyjne (nadzwyczajne) lub odrębne do-
kumenty prawne (budżety) dla wydatków powtarzalnych, bieżących, jak np.:
wynagrodzenia i ich pochodne, koszty utrzymania urzędów, w tym zakup mate-
riałów i usług, a także świadczenia społeczne, wydatki na oświatę, oświetlenie
ulic itd. oraz majątkowe (kapitałowe, od ang. słowa capital), obejmujące wydatki
związane z inwestycjami, przy odrębnych źródłach finansowania obu części bu-
dżetowych (budżetów). Na przykład w Wielkiej Brytanii wydatki bieżące finan-
sowane są z podatków i opłat komunalnych, subwencji o charakterze ogólnym
oraz czynszów, natomiast wydatki inwestycyjne pokrywane są przede wszystkim
z przychodów – zwrotnych lub ze sprzedaży mienia komunalnego bądź też z do-
tacji państwa o charakterze celowym. W większości jednak państw europejskich
budżety uchwalane są w jednym dokumencie budżetowym.

Obecnie więc w wielu krajach proponuje się lub wprowadza zapomniane tech-
niki odrębnego budżetowania, stosowane od dawna w różnych okresach histo-
rycznych. W Polsce podziały na budżety majątkowe (inwestycyjne, kapitałowe)
i operacyjne, znane jako budżety ekstraordynaryjne i ordynaryjne istniały już po-
nad dwieście lat temu6 . W Polsce powojennej budżet związków komunalnych
dzielił się także na dwie części: administracyjną (zwyczajną) i nadzwyczajną.

Taki układ budżetu, oparty na wieloletnich planach finansowych, powiązaniu
ponoszonych jednolitych wydatków z uzyskanymi celami oraz zuniformizowa-
nych standardach i wskaźnikach powinien umożliwiać racjonalizację i efektyw-
ność działania władz lokalnych, zwiększać przejrzystość budżetu. Pozwala na
zrównoważenie budżetu operacyjnego (zbilansowanie wydatków bieżących do-
chodami bieżącymi), umożliwia wprowadzenie zasady zadłużania się tylko na
wydatki majątkowe. Co do zasady bowiem, w wielu krajach nie można zaciągać
pożyczek długoterminowych na finansowanie wydatków bieżących. Od tej ogól-
nej zasady wprowadza się jednak tak liczne wyjątki, że niwelują one niemal ten
ogólny zakaz. Propozycje rządowe ograniczenia zaciągania kredytów powiększa-
jących zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego tylko do kredytów na dzia-
łalność inwestycyjną pojawiają się w wielu reformowanych systemach finansów
jednostek samorządu terytorialnego w związku z koniecznością przestrzegania
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6 Historia  nauką  życia  –  rocznica  uchwalenia  pierwszego  polskiego  budżetu  1768 r.,
„Rzeczpospolita”  z  5.03.1998 r.
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zasad konwergencji (zbieżności) wprowadzonych w Traktacie z Maastricht i okre-
ślonych obecnie w „Pakcie stabilności i wzrostu”. Pakt dotyczy bowiem rachun-
ków narodowych obejmujących cały sektor finansów publicznych, również pod-
sektor samorządu terytorialnego.

W niektórych krajach, np. w Austrii, większość wydatków inwestycyjnych
i ich kredytowe źródła pokrycia uchwalone są obok budżetu (niem. Voranschlag)
w odrębnym planie finansowym. Rygorystyczne warunki kredytowania inwesty-
cji przewiduje z kolei system angielski. Każdego roku wszystkie jednostki samo-
rządowe powinny uzyskać od rządu zgodę na zaciąganie pożyczki lub emisję pa-
pierów wartościowych lub tzw. ogólną zgodę kredytową (ang. basic credit approval,
skrót – BCA), określającą maksymalną sumę pożyczek na projekty inwestycji
niektórych dziedzin, np. szkolnictwa, gospodarki komunalnej, pomocy społecz-
nej lub dodatkową zgodę kredytową (ang. supplementary credit approval, skrót –
SCA) na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne, np. budowę dróg, budownic-
two wiejskie. System aprobat rządowych ma współcześnie istotne znaczenie, gdyż
dotyczy 1/3 wszystkich wydatków inwestycyjnych i mimo krytycznych ocen przed-
stawicieli samorządów oraz projektów legislacyjnych znoszących tak centrali-
styczne zarządzanie łagodzenie ograniczeń nie następuje7 .

Większą kontrolę przez państwo zadłużania samorządów proponuje się także
we Francji, gdzie kredyty mogą być zaciągane przez jednostki samorządu teryto-
rialnego tylko w bankach państwowych (a lokowane tam środki tych jednostek
nie są oprocentowane). Odpowiedzialność i sankcje za złe zarządzanie „mena-
dżerskie”, w ramach reformy LOLF, miałyby obejmować również nieefektywną
politykę zarządzania długiem.

Równocześnie wskazuje się na potrzebę zbliżania odmiennych modeli i regu-
lacji prawnych systemu finansowego samorządu terytorialnego, swoistego rodza-
ju harmonizacji w zakresie kształtowania kompleksowych, stabilnych zasad fi-
nansowania samorządu terytorialnego ukształtowanych jeszcze – jak przypomniano
w trakcie konferencji – na podstawie międzynarodowych standardów i zasad w ra-
mach dokumentów Rady Europy, w tym „Europejskiej karty samorządu teryto-
rialnego” z 1985 r. Postępuje globalizacja rynków finansowych (według szacun-
ków Mc Kinsey Global Institute, w 2003 r. globalny rynek finansowy miał wartość
118 bln USD, a do 2010 r. wartość tego rynku ma sięgnąć 209 bln USD)8 . Ujed-
nolicone są już zasady funkcjonowania wielu instytucji i stosowane takie same
instrumenty zarządzania finansowego. Na globalnych rynkach graczami stają się
coraz częściej podmioty publiczne, w tym jednostki samorządowe. Oczywiście,
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7 Por. D.Wilson, Ch.Game: Local Government in the United Kingdom, wyd. III, 2002 r., s.182 i nast.
8 http://www.mckinsey.com/mgi/publications/gcm



[443] 43

biorąc pod uwagę zakres harmonizacji, nie interesuje nas jeszcze cały rynek świa-
towy, jeśli uwzględnić w nim np. Sierra Leone lub nawet Argentynę, lecz kraje,
które aktywnie uczestniczą w wymianie międzynarodowej z Polską, przede wszyst-
kim państwa Unii Europejskiej. Procesy globalizacji powodują naturalną potrze-
bę harmonizacji krajowych systemów prawnych finansów publicznych, w tym
z nowymi członkami Unii Europejskiej. Nieunikniona harmonizacja systemów
i jej zasadność była sygnalizowana w trakcie konferencji.

Państwa Europy Centralnej i Wschodniej okazały się w ostatnich latach spraw-
ne w sferze politycznej, prawnej i ekonomiczno-finansowej, reformy systemu fi-
nansowego w większości tych państw zostały wdrożone, gospodarka opiera się na
zasadniczo zdrowych podstawach, a systemy finansów samorządu terytorialnego
stale rozwijają się w kierunku poszerzania samodzielności, w tym samodzielności
finansowej. W niektórych z nich, w tym np. w Polsce, na Węgrzech i Czechach
2006 r. jest rokiem wyborczym i rokiem reformowania, więc następne miesiące
pokażą, w jakim kierunku pójdzie reforma administracji publicznej i jej finansów.

W Polsce system samorządu terytorialnego, czyli ustrój, struktura, zadania,
a także gospodarka budżetowa oraz źródła finansowania, znajdujące swe podsta-
wy w konstytucji, są powszechnie oceniane pozytywnie i Polska znajduje się w czo-
łówce państw regionu Europy Wschodniej, a nawet całej Unii Europejskiej jeśli
chodzi o zakres decentralizacji, w tym decentralizacji finansowej. Proces wzmac-
niania pozycji samorządu terytorialnego jest procesem postępującym. W 1991 r.
samorządy polskie wydawały około 7,4% PKB, w 2002 r. 11%, zaś w 2004 r.
13,6% (wielkość środków finansowych w stosunku do PKB). Wśród państw Unii
Europejskiej udział wydatków podsektora samorządowego w stosunku do PKB
jest stosunkowo wysoki – Polska jest na 7 pozycji, przed Wielką Brytanią, Francją,
Czechami czy Węgrami. Także zakres dochodów własnych i subwencji jest sto-
sunkowo duży i obejmuje odpowiednio – 51,5% i 34,2% w stosunku do dotacji
z budżetu państwa, wynoszących 14,3%9 .

Reformy dochodów samorządowych, które weszły w życie od 2004 r. popra-
wiły sytuację wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, jak i całego pod-
sektora. Mają one już ugruntowaną i silną rangę w sektorze finansów publicznych
w państwie, a regiony i w strukturach Unii Europejskiej.

W dobrej kondycji finansowej są zwłaszcza największe miasta. Dochody
25 największych miast wyniosły w 2005 r. 100,6% planu, deficyt zmniejszył się
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9 Dane Eurostat za 2004 r., podane za Z. Wasążnik: Finanse samorządu terytorialnego na tle
sektora finansów publicznych, wystąpienie na konferencji: „Aktualne problemy finansów lokalnych
i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej”, Centrum Studiów Samorządu Terytorialne-
go i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, 17.03.2006  r., niepubl.
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w stosunku do planu do wysokości 14,9%, co spowodowało zmniejszenie zadłu-
żenia całego podsektora. Plany wydatków tych miast zostały wykonane w 94,1%
i wyniosły 26,1 mld zł. Z tego 4,1 mld zł stanowiły wydatki inwestycyjne, które
jednak były o 870 mln zł mniejsze niż wcześniej zakładano10 .

W wyniku ogólnie korzystnej sytuacji makroekonomicznej państwa, jak i bu-
dżetu państwa w 2004 r., 2005 r. i 2006 r. utrzymuje się dodatni wynik finansowy
budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zamiast deficytu 1,8 mld zł
w 2003 r. wystąpiła w następnym roku nadwyżka 117 mln zł11 . Według danych
Ministerstwa Finansów, deficyt po IV kwartałach 2006 r. wyniósł 895 mln zł
zamiast planowanych 7475 mln zł.

Można uznać, że system finansowy, w tym dochodów, którego podstawowe
zasady wyznaczone zostały w konstytucji, jest określony prawidłowo. Do tego
stopnia, że polskie rozwiązania konstytucyjne przeniesiono do francuskich regu-
lacji konstytucyjnych. Poszczególne regulacje ustawy o dochodach jednostek sa-
morządu terytorialnego obowiązujące od 2004 r., jak i ogólny kierunek reform,
należy ocenić pozytywnie, mimo iż ustawa nie wprowadza nowych źródeł docho-
dów dla samorządów, a system ich redystrybucji staje się coraz bardziej skompli-
kowany, wręcz nieczytelny12 . W zakresie podatków i opłat lokalnych wyelimino-
wano wiele niejasności tworzących problemy interpretacyjne, przygotowano
podstawy do wprowadzenia podatku katastralnego.

Procesu przekształceń systemu finansowego, mających na celu zwiększenie
samodzielności jednostek samorządu terytorialnego i stabilną kondycję ekono-
miczną, wzmacnianie przejrzystości oraz odpowiedzialności samorządu teryto-
rialnego za racjonalną i skuteczną realizację gospodarki budżetowej, zmian pod-
wyższających zdolność do absorpcji środków unijnych – nie można uznać za
zakończony. Nadal występuje wiele nierozwiązanych kwestii, niezrealizowanych
od lat postulatów doktryny i praktyki, jak i nowych problemów z zakresu gospo-
darki i legislacji finansowej, sygnalizowanych w trakcie konferencji.

Takim nierozwiązanym problemem, który tylko w niewielkim stopniu popra-
wiło wejście w życie nowych zasad redystrybucji dochodów, są trudności funk-
cjonowania powiatów. Reforma ustrojowa z 1999 r., rozbudowująca system ad-
ministracji samorządowej, nie została należycie przygotowana od strony
instytucjonalnej (baza organizacyjna, wdrażanie przepisów prawnych, zadania

Elżbieta Chojna-Duch

10 K. Ostrowska: Duże miasta w dobrej kondycji finansowej, „Rzeczpospolita” z 20.03.2006 r.
11 Por. T. Chrościcki: Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski w 2005 r. wraz z elementami pro-

gnozy krótkoterminowej, „Kontrola Państwowa” nr 1/2006; także: Nadwyżka operacyjna w jednostkach
samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, 2005 r.

12 E. Chojna-Duch: Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – po roku obowiązy-
wania, „Samorząd Terytorialny” nr 9/2005.
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i uprawnienia, kadry, inwentaryzacja i przekazywanie majątku, brak koordynacji
funkcji organu założycielskiego z możliwością wpływu na proces wdrażania re-
form w ochronie zdrowia i oświacie) oraz materialnej (niewystarczające mienie
i niedoszacowane środki finansowe, brak skutecznego nadzoru nad gospodarką
finansową). Przez kilka lat działania powiatów skutki tych nieprawidłowości nie
zostały usunięte. Uniemożliwiają one prawidłowe świadczenie usług i funkcjo-
nowanie powiatów zgodne z założeniami trwałego rozwoju.

Z kolei województwa samorządowe, powołane do realizacji własnej polityki
rozwoju regionalnego oraz uczestnictwa we współfinansowaniu zadań finanso-
wanych z budżetu Unii Europejskiej, ogranicza brak należytej koordynacji, ja-
snego podziału kompetencji i odpowiedzialności finansowej w programowaniu
i wdrażaniu funduszy strukturalnych, a także częstotliwość zmian przepisów praw-
nych w tym zakresie. Nie ma koordynacji w zakresie polityki regionalnej między
UE a Polską, między samorządem województwa a wojewodą, między programo-
waniem na szczeblu kraju i regionu. Występuje nadmierna konkurencja między-
ministerialna. Brak wiedzy i kwalifikacji przy ocenie wniosków jest zastępowany
nadmiernym formalizmem urzędników.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego utrzymuje stan za-
wieszenia, niepewności prawnej, istniejący od lat. Ustawodawca przewiduje oce-
nę systemu do końca czerwca 2006 r. i ewentualność dalszego reformowania. Po
2006 r. powinien być utworzony system docelowy i ostateczny. Jego kształt jest
ciągle nieznany. Jednostki samorządu terytorialnego czekają jednak inne zapo-
wiadane zmiany legislacyjne w dziedzinie finansowania, które samorządy przyj-
mują z obawami. Chodzi o kolejny raz reformowane prawo o finansach publicz-
nych. Finanse publiczne obejmują bowiem także system finansowy podsektora
samorządu terytorialnego, a reformy finansów państwa mają wpływ na stan prawny
i gospodarkę finansową samorządów.

Obecna ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. obowiązuje
dopiero kilka miesięcy. Weszła w życie po trzech latach procedowania w parla-
mencie. Nie dokonała ona istotnych reform systemowych, ani nawet nie stworzy-
ła nowych istotnych rozwiązań doskonalących poprzedni system, mimo iż niemal
w każdym artykule wprowadza zmiany prawa o charakterze porządkującym, na-
wet stylistycznym. Już po miesiącu obowiązywania pojawiła się potrzeba powro-
tu do niektórych rozwiązań wcześniej obowiązujących.

Zapowiedzi większej konsolidacji systemu nie powiodły się w żadnej z wcze-
śniejszych, kolejnych reform, w tym w ustawie zmieniającej ustawę o finansach
publicznych z 25 listopada 2004 r. oraz w ustawie o finansach publicznych
z 30 czerwca 2005 r., mimo że hasło konsolidacji było naczelnym, uzasadniają-
cym potrzebę reform. Wręcz przeciwnie, likwidacja środków specjalnych ozna-
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czała jednocześnie wprowadzenie nowych, innych form pozabudżetowych (wy-
odrębnionych rachunków dochodów własnych, funduszy motywacyjnych państwo-
wych jednostek budżetowych, nowych funduszy celowych), powodujących więk-
sze rozproszenie środków publicznych i nieprzejrzystość systemu. Dla jednostek
samorządu terytorialnego ustawa z 2005 r. nie wprowadziła zasadniczych, prze-
łomowych zmian i nie wpłynęła na stan ich finansów.

Podmioty sektora finansów publicznych czekają kolejne zmiany. Nowy pro-
jekt ustawy o finansach publicznych miał być opracowany w zespole eksperckim,
pod auspicjami Ministerstwa Finansów i poddany pod szerszą dyskusję do końca
marca 2006 r. Zamiast tego 7 kwietnia przedstawiono jedynie wstępne założenia
projektu ustawy. Już obecnie wiadomo, że zawierają one wprawdzie znane, po-
wtarzane od lat, zasadne, szlachetne postulaty i hasła wywoławcze (przejrzystość
finansów, lepsza koordynacja zarządzania, racjonalizacja procedur, konsolidacja
systemu), ale nieznane są konkretne środki prawne prowadzące do realizacji tych
skądinąd słusznych celów i zasad. Już obecnie jednak można stwierdzić, że zało-
żenia przewidują kontrowersyjne rozwiązania oraz kosztowne nowe instytucje
i instrumenty prawne, w tym dla jednostek samorządu terytorialnego. Są to: obli-
gatoryjne badanie sprawozdań budżetowych i bilansów przez biegłych rewiden-
tów, autoryzacja ex ante przez ministra finansów lub zarząd jednostki samorządu
terytorialnego wydatków powodujących zaciągnięcie zobowiązania przez jednostki
budżetowe, utworzenie rejestrów: jednostek samorządu terytorialnego tworzony
przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz rejestru jednostek sekto-
ra finansów publicznych, stanowiącego część Krajowego Rejestru Sądowego oraz
obowiązkowy audyt wykonywania budżetów. Pomijając to, że rejestry powinny
być regulowane innymi ustawami, projekt założeń nie określa przy tym, czy po-
zostawia lub likwiduje już funkcjonujący audyt wewnętrzny. Nie jest jasne, jaką
funkcję będą pełnić audytorzy wewnętrzni, którzy nabyli szczególne uprawnienia
w wyniku procedur egzaminacyjnych i jak zostanie dokonany podział zadań mię-
dzy audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi lub biegłymi rewidentami. Po-
wstaje też pytanie: które uprawnienia audytorskie będą regulowane ustawą o fi-
nansach publicznych, a które projektowaną ustawą regulującą problematykę
kontroli w państwie.

Proponowana likwidacja gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych
nasuwa istotne wątpliwości. Automatyczna likwidacja dotychczasowych form
organizacyjnych nie rozwiąże problemu realizacji niektórych zadań publicznych
w sposób zapewniający większą, niż sztywne formy gospodarki finansowej brut-
to elastyczność; nie wszystkie z kolei jednostki gospodarujące netto mogłyby funk-
cjonować w formie spółek prawa handlowego, gdyż nie wypracują wystarczają-
cego dochodu.

Elżbieta Chojna-Duch



[447] 47

Obecny przerost tych form organizacyjnych jest słusznie oceniany negatyw-
nie. Jednak mniemanie, że zmiana ustawy jest konieczna do konsolidacji finan-
sów publicznych, jest swoistą iluzją. Likwidacja tych jednostek, ograniczenie ich
liczby, może nastąpić bez zmiany norm ustawy. Wystarczy wola i odpowiednie
działania organizacyjno-prawne ich organów założycielskich. Takie możliwości
daje przecież obowiązuje prawo. Ponadto należy przypomnieć, że prosty zapis
w ustawie o obowiązku likwidacji tych kategorii podmiotów sektora finansów
publicznych to za mało do przeprowadzenia prawidłowej likwidacji. Trzeba okre-
ślić zwykle bardzo wielostronną, etapową procedurę, w tym zagadnienia dotyczą-
ce bilansu, zobowiązań i należności, majątku, spraw pracowniczych, płatności
podatków dochodowych od osób fizycznych i zobowiązań wobec NIZ, ZUS
i innych pochodnych, a następnie również etapowo ją przeprowadzić. Jest to dłu-
gotrwały i skomplikowany proces dokonywany przez likwidatora. Przykład prze-
prowadzania likwidacji Rządowego Centrum Studiów Strategicznych wskazuje
na wielość problemów jej dotyczących.

Mimo większego rygoryzmu w zakresie zadłużania się jednostek samorządu
terytorialnego w krajach zachodnich, w Polsce planuje się obecnie większe uela-
stycznienie polityki zadłużania przez samorządy. Wśród dwóch istniejących li-
mitów zadłużenia proponuje się pozostawić tylko 15% normę rocznej spłaty rat
kredytów lub pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych w stosunku do do-
chodów planowanych na dany rok budżetowy. Obciążenie dochodów byłoby uza-
leżnione od wielkości tzw. wyniku operacyjnego (różnicy między dochodami bie-
żącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki związane z obsługą
długu oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji, spłaty kredytów i pożyczek lub
wykupu papierów wartościowych). Zdolność spłacania kredytu oceniałby w istotnej
mierze bank. Wydaje się, że propozycja złagodzenia, w ocenie samorządów, ry-
gorystycznych limtów ostrożnościowych powinna być rozważona w świetle po-
ważnych badań analitycznych wskazujących na konsekwencje dla poziomu długu
publicznego. Ponadto należałoby dokonać kategoryzacji jednostek samorządu te-
rytorialnego w ramach trzech szczebli samorządowych i dla każdej kategorii zróż-
nicować odpowiednio warunki określone w prawie. Wreszcie, banki powinny być
jedynie organami opiniującymi zdolność kredytową poszczególnych jednostek, a
podmiotem oceniającym i określającym zakres łagodzenia kryteriów normatyw-
nych  powinien być organ publiczny. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają
bowiem zdolności upadłościowej i ryzyko „nietrafionej” akcji kredytowej ponosi
wyłącznie państwo. Ponadto instytucje kredytowe, jako podmioty komercyjne,
nie zawsze będą zainteresowane ochroną interesu publicznego.

Przewidywane zmiany prawne systemu finansów publicznych – obecnie tyl-
ko wstępnie, ogólnie zasygnalizowane – nie uproszczą, jak można już zauważyć,

Reformowanie finansów lokalnych...



[448]48

publicznego systemu finansowego; wiele z nich ma charakter pozorny i wątpliwe
jest, aby spowodowały automatycznie i istotnie poprawę stanu finansów państwa,
zmiany w ich wielkości i strukturze lub usprawnienie funkcjonowania admini-
stracji publicznej oraz oszczędności zapowiadane w programie rządowym „Tanie
państwo”. Będzie to tym bardziej trudne, gdyż na proponowane zmiany nakłada
się inny projekt reform dotyczących tej samej materii.

Kilka dni później, 10 kwietnia, w gronie fachowców zajmujących się proble-
matyką finansów publicznych zaprezentowano bowiem inny pakiet założeń re-
formatorskich, przygotowywany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Reforma pilotowana przez prof. T. Lubińską ma na celu stopniowe wprowa-
dzenie nowej konstrukcji budżetów publicznych – budżetu zadaniowego –
w 2007 r. w wybranych priorytetowych dziedzinach, takich jak wysokie techno-
logie, zatrudnienie, eksport, wpływające na zmianę struktury PKB, a następnie
powszechnie w latach 2008–2009. Budżet ma zostać podzielony na 34 misje,
133 programy i 500 zadań. Reforma ma zwiększyć efektywność procesów wydat-
kowania pieniędzy w sektorze publicznym, jawność i przejrzystość procedur bu-
dżetowych, umożliwić metody pomiaru tej efektywności oraz porównywanie re-
zultatów, a także wzmocnić kontrolę wydatków publicznych i racjonalizację
procedur zarządzania środkami publicznymi.

Kształt prawny obu projektów ustaw jest nieznany. Powstaje więc obawa o na-
leżytą koordynację dwóch, mających wejść w życie już od 2007 r. równolegle,
w tej samej dziedzinie, reform projektowanych przez dwa odrębne ośrodki rządo-
we. Można sądzić, że uda się obu zespołom wypracować kompatybilne metody,
a następnie jednolity, stabilny system oraz wspólny akt prawny, umożliwiający
realizację tych samych celów.

prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch

Elżbieta Chojna-Duch
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Teresa  Liszcz

PAŃSTWOWA   INSPEKCJA   PRACY
 –  STRAŻNIK   PRAWORZĄDNOŚCI   W   STOSUNKACH   PRACY

Do ustrojowych zasad Rzeczypospolitej Polskiej należy ochrona państwa nad
pracą. Zasadę tę wyraża art. 24 Konstytucji RP: „Praca znajduje się pod ochroną
Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywa-
nia pracy”. Postanowienie to pośrednio konstytucjonalizuje państwowe organy
nadzoru nad warunkami pracy, które bezpośredniego umocowania w Konstytu-
cji, niestety, nie mają. Wynika z niego tylko tyle, że takie organy państwowe,
wyposażone w odpowiednie instrumenty sprawowania nadzoru, muszą istnieć.
Ich organizację i kompetencje określają ustawy zwykłe.

Najważniejszym spośród tych organów jest Państwowa Inspekcja Pracy (PIP),
która ma w Polsce chlubną tradycję1 . Została utworzona w ciągu pierwszych mie-
sięcy po odzyskaniu niepodległości, na podstawie tymczasowego dekretu Naczel-
nika Państwa z 3 stycznia 1919 r. o urządzeniu działalności inspekcji pracy2 , a na-
stępnie na nowo uregulowana rozporządzeniem (z mocą ustawy) Prezydenta RP
z 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy3 . W II Rzeczypospolitej oraz w PRL do 1950 r.
PIP miała status organu administracji specjalnej (niezespolonej), podległego mi-
nistrowi właściwemu do spraw pracy, niezależnego od terenowych organów ad-
ministracji rządowej. Mocą ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach
jednolitej władzy państwowej4 , Inspekcja Pracy w terenie została włączona w skład

1 Patrz na ten temat M. Święcicki: Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918–1939, Warszawa 1960.
2 Dziennik Praw Państwa Polskiego, nr 5, poz. 90.
3 DzU nr 67, poz. 590, ze zm.
4 DzU nr 14, poz. 130.
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„jednolitych organów terenowej władzy państwowej”, którymi były wówczas pre-
zydia rad narodowych, lecz na szczeblu krajowym podlegała nadal ministrowi
właściwemu do spraw pracy. Podporządkowanie inspekcji pracy w terenie prezy-
diom rad narodowych było sprzeczne z (nieratyfikowaną jeszcze wówczas przez
Polskę) Konwencją nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)5 , doty-
czącą inspekcji pracy, nakazującą, aby inspekcja pracy nie podlegała władzom
miejscowym.

Na podstawie dekretu Rady Państwa z 10 listopada 1954 r. o przyjęciu przez
związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustawy o ochronie, bezpie-
czeństwie i higienie pracy oraz o sprawowaniu inspekcji pracy6 , państwową do-
tąd inspekcję pracy przekształcono w inspekcję związkową, opartą na branżowej
strukturze związków zawodowych. Związki zawodowe pełniły inspekcję  pracy
na zasadzie funkcji zleconych (powierzonych) przez państwo. Sprawowanie in-
spekcji pracy przez związki zawodowe naruszało podstawową zasadę Konwencji
nr 81 MOP, zgodnie z którą inspekcja ma być sprawowana przez państwo i nie
może być zależna od jakichkolwiek niewłaściwych wpływów z zewnątrz, w szcze-
gólności ze strony partnerów społecznych, tj. pracodawców i ich organizacji oraz
związków zawodowych.

W 1981 r., w następstwie wydarzeń politycznych 1980 r., powstania NSZZ
„Solidarność” i załamania się dotychczasowego modelu ruchu związkowego, do-
szło do kolejnego przekształcenia polskiej inspekcji pracy – tym razem ze związ-
kowej w państwową. Uchwalona wtedy ustawa z 6 marca 1981 r. o Państwowej
Inspekcji Pracy7  obowiązuje ze zmianami do dnia dzisiejszego8 . W Kodeksie
pracy został także dodany nowy przepis art. 184, stanowiący, że nadzór i kontrolę
przestrzegania prawa pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Ratyfikowano
też Konwencję MOP nr 81 z 1947 r., dotyczącą inspekcji pracy w przemyśle i han-
dlu9  oraz nr 292 z 1969 r. dotyczącą inspekcji pracy w rolnictwie10 .

Zgodnie z art. 1 ustawy z 1981 r., Państwowa Inspekcja Pracy jest organem
powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nadzorem i kontrolą PIP objęci są wszyscy pracodawcy, zarówno będący jed-
nostkami organizacyjnymi, jak i osobami fizycznymi (zatrudniającymi osoby fi-

Teresa Liszcz

5 Konwencję tę Polska ratyfikowała dopiero w 1997 r. (DzU z 1997 r., nr 72, poz. 450).
6 DzU nr 52, poz. 260, ze zm.
7 DzU nr 6, poz. 23.
8 T.j. DzU z 2001 r., nr 124, poz. 1362, ze zm.
9 DzU z 1997 r., nr 72, poz. 450.

10 DzU z 1997 r., nr 72, poz. 452.
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zyczne na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spół-
dzielczej umowy o pracę, czyli pracowników), a także podmioty niebędące pra-
codawcami w rozumieniu prawnym, na rzecz których jest świadczona praca przez
osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na podstawie umowy-
-zlecenia (art. 1 ustawy o PIP). Do zakresu działania PIP należy ponadto nadzór
i kontrola zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warun-
ków odbywanych na jego terenie zajęć przez uczniów i studentów niebędących
jego pracownikami, a także wykonywanych tam prac przez pensjonariuszy zakła-
dów karnych i zakładów poprawczych oraz żołnierzy w służbie czynnej. Kontroli
i nadzorowi PIP podlega też zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy osobom niebędącym pracownikami, uczestnikom prac społecznie użytecz-
nych (tzw. dawniej czynów społecznych) przez jednostki organizujące te prace.

Krąg podmiotów podlegających kontroli i nadzorowi PIP jest, jak widać, bar-
dzo szeroki. Są wśród nich urzędy administracji rządowej i inne urzędy państwo-
we, jednostki samorządowe, państwowe osoby prawne, lecz zdecydowanie prze-
ważają – ilościowo oraz pod względem liczby zatrudnionych pracowników i innych
osób fizycznych – podmioty prawa prywatnego, przede wszystkim podmioty go-
spodarcze. Właściwość podmiotowa PIP różni się więc wyraźnie od właściwości
Najwyższej Izby Kontroli, ustanowionej w celu sprawowania kontroli przede
wszystkim podmiotów publicznych, a prywatnych tylko w zakresie wywiązywa-
nia się przez nie z zobowiązań publicznych wobec państwa oraz wykorzystywa-
nia pomocy publicznej.

Państwowa Inspekcja Pracy ma przy tym bardzo rozległe kompetencje, wy-
kraczające nawet poza szeroko pojmowane kontrolę i nadzór. Ustawa o PIP, okre-
ślając kompetencje PIP w stosunku do pracodawców w związku z zatrudnianiem
przez nich pracowników, stanowi łącznie o nadzorze i kontroli w zakresie prze-
strzegania przez pracodawców (całego) prawa pracy (art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy
o PIP). O nadzorze i kontroli jest też mowa w przepisach dotyczących przestrze-
gania przez pracodawców wymagań bhp: 1) przy konstruowaniu i produkcji ma-
szyn, urządzeń oraz narzędzi pracy; 2) przy produkcji wyrobów i opakowań, któ-
rych użytkowanie mogłoby spowodować zagrożenie zdrowia i życia (chodzi
o wymagania dotyczące bezpieczeństwa wytwarzanych przedmiotów, a nie wa-
runków ich wytwarzania); 3) przy pracy osób fizycznych wykonujących pracę
w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na innej
podstawie niż stosunek pracy; 4) przy odbywaniu zajęć na jego terenie przez
uczniów i studentów niebędących pracownikami; 5) przy wykonywaniu pracy na te-
renie zakładu pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę przez pen-
sjonariuszy zakładów karnych lub poprawczych oraz żołnierzy w służbie czynnej.

Państwowa Inspekcja Pracy
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Tylko o uprawnieniach kontrolnych PIP stanowi art. 8 ustawy o PIP, gdy
chodzi o: 1) przestrzeganie przepisów bhp przy projektowaniu budowy, przebu-
dowy i modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn
i innych urządzeń technicznych oraz technologii; 2) spełnianie zasadniczych wy-
magań dotyczących bhp odnośnie do wprowadzonych do obrotu wyrobów podle-
gających ocenie zgodności; 3) przestrzeganie wymagań bhp ustanowionych w usta-
wie z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych11 .

Termin „nadzór” w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy nie ma tradycyjne-
go sensu, związanego z nadrzędnością organizacyjną nadzorującego nad nadzo-
rowanym w systemie administracji publicznej12 , lecz oznacza prawną możliwość
zastosowania przez organy Państwowej Inspekcji Pracy w stosunku do nadzoro-
wanych podmiotów instrumentów o charakterze władczym, takich jak nakaz, sprze-
ciw oraz ukaranie w trybie mandatowym. Pragnę przy tym zauważyć, że nie jest –
moim zdaniem – właściwe wymienianie kontroli jako odrębnej kompetencji PIP
obok nadzoru, gdyż w pojęciu nadzoru mieści się kontrola, natomiast kontrola
jako samoistna kompetencja występuje w sytuacjach, w których PIP nie ma kom-
petencji nadzorczych13 . Środki prawne w ramach nadzoru można wdrożyć tylko
po stwierdzeniu określonych uchybień w działalności pracodawcy, ujawnionych
w wyniku przeprowadzonej kontroli.

Kontrola sprawowana przez Państwową Inspekcję Pracy polega na sprawdza-
niu, czy działalność pracodawców i innych podmiotów, na rzecz których osoby
fizyczne świadczą pracę, jest zgodna z przepisami prawa pracy oraz z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy. Polega też na udokumentowaniu poczynionych
w tym zakresie ustaleń. O tych ustaleniach PIP informuje kontrolowanego,  a nie-
kiedy także inne podmioty.

Głównym władczym instrumentem oddziaływania na pracodawców (w okre-
ślonym zakresie także na inne podmioty) przez PIP jest nakaz, który może być
wydany tylko w sytuacjach enumeratywnie określonych w ustawie. Do niedawna
nakaz mógł dotyczyć wyłącznie określonych wypadków naruszenia przepisów
i zasad bezpieczeństwa pracy. Zgodnie z art. 9 ustawy o Państwowej Inspekcji
Pracy, właściwy organ PIP uprawniony jest do wydania w wypadkach naruszeń
przepisów bhp nakazu: 1) usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym termi-
nie; 2) wstrzymania prac, gdy naruszenie powoduje bezpośrednie zagrożenie życia
lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących te prace; 3) skierowa-
nia do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych – wbrew obo-
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11 DzU nr 76, poz. 811.
12 Na temat pojęcia nadzoru por. w szczególności J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej,

Warszawa 2006, s. 11 i nast. oraz wymienione tam piśmiennictwo.
13 J. Filipek: Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. II, Kraków 2001, s. 217.
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wiązującym przepisom – do prac im wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecz-
nych albo dopuszczonych do prac niebezpiecznych, mimo braku wymaganych
kwalifikacji (nakazy w sprawach określonych w pkt 2 i 3 podlegają natychmia-
stowemu wykonaniu); 4) zaprzestania przez zakład pracy lub jego część działal-
ności bądź działalności określonego rodzaju w razie stwierdzenia, że stan bezpie-
czeństwa i higieny pracy w tym zakładzie lub jego części zagraża życiu lub zdrowiu
pracowników.

Innym władczym uprawnieniem Państwowej Inspekcji Pracy jest zgłoszenie
sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakła-
du pracy albo jego części, jeżeli z powodu nieuwzględnienia wymagań bhp do-
puszczenie ich do eksploatacji mogłoby spowodować bezpośrednie zagrożenie
życia lub zdrowia pracowników. Zgłoszenie sprzeciwu wstrzymuje uruchomie-
nie zakładu pracy lub jego części.

Nakazy i sprzeciwy są wydawane – co do zasady – przez inspektorów pracy,
funkcjonujących w ramach okręgowego inspektoratu pracy. Jedynie nakazy za-
przestania działalności całego zakładu pracy albo jego części lub działalności
określonego rodzaju wydaje okręgowy inspektor pracy.

Nakaz i sprzeciw są uznawane za decyzje administracyjne14 . Od nakazu i sprze-
ciwu wydanego przez inspektora pracy służy zainteresowanemu odwołanie do
okręgowego inspektora pracy, zaś od nakazu okręgowego inspektora pracy – do
głównego inspektora pracy, a następnie skarga do sądu administracyjnego.

Obowiązki w zakresie bhp oraz obowiązek wypłaty należnego wynagrodze-
nia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakła-
dane w drodze nakazu PIP, podlegają egzekucji administracyjnej w trybie egze-
kucji świadczeń niepieniężnych15 . Organem egzekucyjnym jest organ PIP, który
wydał nakaz w pierwszej instancji. Środkiem egzekucyjnym stosowanym przez
PIP jest grzywna w celu przymuszenia, w maksymalnej wysokości 5 tys. zł w sto-
sunku do osób fizycznych, a 25 tys. zł w stosunku do jednostek organizacyjnych.
Grzywna może być nałożona w danej sprawie tylko raz.

W postępowaniu przed organami PIP, w sprawach nieuregulowanych w usta-
wie o Państwowej Inspekcji Pracy i przepisach wykonawczych do niej albo w prze-
pisach szczególnych, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyj-
nego (art. 10 ustawy o PIP).

Jeżeli w wyniku kontroli PIP stwierdzi, że pracodawca popełnił mniejszej
wagi wykroczenie przeciwko prawom pracownika (katalog tych wykroczeń za-
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14 Por. np. Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz: Prawo pracy. Zarys wykładu,
Warszawa 2005, s. 283; K. W. Baran (red.): Prawo pracy, Zakamycze 2005, s. 711.

15 Ustawa z 14.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. DzU z 2002 r.,
nr 110, poz. 968, ze zm.).
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wierają art. 281-283 k.p.), może ukarać go – na podstawie art. 76a §1 Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia – w drodze mandatu karnego grzywną
w wysokości od 20 zł do 1 tys. zł. W razie odmowy przyjęcia mandatu, a także
w wypadkach poważniejszych wykroczeń inspektor pracy powinien sporządzić
i wnieść do sądu wniosek o ukaranie, a następnie być oskarżycielem publicznym
w postępowaniu wszczętym na podstawie tego wniosku. Prawo karania w trybie
mandatowym za wykroczenie przeciwko prawom pracownika ma wyłącznie PIP
(nie ma go Policja). Również oskarżycielem publicznym w postępowaniu sądo-
wym w sprawach o te wykroczenia może być tylko PIP – oraz na zasadach ogól-
nych prokurator – a nie Policja.

Na podstawie art. 631 k.p.c., państwowy inspektor pracy może też wytaczać
powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz osób fizycznych wyko-
nujących pracę podporządkowaną, a także – za zgodą zainteresowanej osoby –
wkraczać do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. Do inspek-
torów pracy w tym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępo-
wania cywilnego o prokuraturze (art. 632 k.p.c.).

W razie stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia prawa pracy, niewymaga-
jącego wydania przez inspektora pracy nakazu bądź sprzeciwu, ani niebędącego
wykroczeniem, państwowy inspektor pracy kieruje wystąpienie do pracodawcy
lub organu sprawującego nadzór nad przedsiębiorstwem lub innymi jednostkami
organizacyjnymi państwowymi lub samorządowymi o usunięcie stwierdzonych
naruszeń, a w razie potrzeby – o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do osób
winnych tych naruszeń. Pracodawca lub organ, do którego skierowano wystąpie-
nie, jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu – nie dłuższym niż
30 dni – zawiadomić inspektora pracy o terminie i sposobie wykonania wniosków
zawartych w wystąpieniu.

Jeżeli ustalenia poczynione w toku kontroli wskazują na potrzebę zajęcia stano-
wiska przez naczelne lub centralne organy administracji państwowej bądź przez wo-
jewodę albo organy samorządowe, wystąpienie o podjęcie niezbędnych decyzji kie-
ruje główny inspektor pracy bądź okręgowy inspektor, jeżeli chodzi o wojewodę.

Z główną funkcją Państwowej Inspekcji Pracy, jako strażnika praworządno-
ści w stosunkach pracy, jest też związana rejestracja zakładowych układów zbio-
rowych pracy przez okręgowego inspektora pracy, w toku której dokonuje się
badania zgodności układu z Kodeksem pracy i innymi ustawami (art. 24111 k.p.).

Od niedawna państwowy inspektor pracy wydaje i cofa zezwolenia na wyko-
nywanie pracy zarobkowej przez dziecko – do 16 roku życia – na rzecz podmiotu
prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową
(art. 3045 k.p.).

Teresa Liszcz
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Główny inspektor pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
pracy, powołuje i odwołuje członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandy-
datów na Rzeczoznawców do spraw bhp i – na wniosek Komisji – nadaje upraw-
nienia rzeczoznawcy ds. bhp.

Bierze ponadto udział w pracach komisji rządowych badających wypadki przy
pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy ma też wiele innych zadań. Są to w szczególności:
– opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy oraz inicjo-

wanie prac legislacyjnych w tej dziedzinie;
– inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywi-

dualnym;
– inicjowanie przedsięwzięć w zakresie wdrażania postępu technicznego

w dziedzinie bhp;
– analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kon-

trola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom i chorobom oraz udział
w badaniu okoliczności konkretnych wypadków przy pracy;

– inicjowanie prac badawczych oraz innych przedsięwzięć w dziedzinie prze-
strzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów bhp;

– prowadzenie działalności wydawniczej i propagandowej w zakresie ochro-
ny pracy.

Na osobną wzmiankę zasługuje działalność PIP polegająca na udzielaniu in-
formacji i porad technicznych w zakresie eliminowania zagrożeń życia i zdrowia
pracowników oraz informacji i porad w zakresie przestrzegania prawa pracy, do
czego zobowiązuje Inspekcję przepis art. 8 ust. 1 pkt 11 ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy. To nieodpłatne poradnictwo na rzecz pracowników i pracodaw-
ców jest prowadzone na masową wręcz skalę zarówno w głównym, jak i w okrę-
gowych inspektoratach pracy. Wśród pracowników PIP można spotkać się jed-
nak z poglądem, że jest to działalność zbyt kosztowna (zwłaszcza w odniesieniu
do pracodawców kwestionuje się zasadność nieodpłatności porad) i odciągająca
wysoko kwalifikowanych pracowników PIP od ich głównego zadania, jakim jest
kontrolowanie działalności pracodawców. Nie zgadzam się z tym poglądem, gdyż
jest to swoista działalność prewencyjna, a – jak wiadomo – prewencja w ostatecz-
nym rozrachunku jest bardziej opłacalna od naprawiania błędów.

Państwowa Inspekcja Pracy jest ustawowo zobowiązana do współpracy przy
wykonywaniu swoich zadań z różnymi organami i organizacjami. W szczególno-
ści ma współdziałać ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców,
organami samorządu załogi (przedsiębiorstwa państwowego) oraz ze społeczną
inspekcją pracy (art. 13 ust. 1 i art. 19g ustawy o PIP). Powinna też współdziałać
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z organami ochrony środowiska w kontroli przestrzegania przez pracodawców
przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom środowiska16 .

Ustawa nie nakłada natomiast na PIP obowiązku współdziałania z innymi
organami nadzoru i kontroli warunków pracy. To te inne organy mają obowiązek
współdziałania w zakresie kontroli warunków pracy z PIP. Zasady tego współ-
działania określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Ustawa zobowiązuje
ponadto organy Policji, aby – w razie uzasadnionej potrzeby – w celu zapewnie-
nia bezpieczeństwa kontrolerom Państwowej Inspekcji Pracy udzielała im, na ich
wniosek, stosownej pomocy.

Pozwoliłam sobie przedstawić ogólnie zadania i kompetencje Państwowej
Inspekcji Pracy, aby uświadomić, jak są one rozległe i w wielu punktach specy-
ficzne, gdyż jest to istotne dla ustalenia charakteru tego organu oraz jego pozycji
w systemie organów państwowych.

Jak wspomniałam na wstępie, w II Rzeczypospolitej inspekcja pracy miała
status organu administracji rządowej specjalnej i była podporządkowana bezpo-
średnio ministrowi właściwemu do spraw pracy. Po wojnie przez pięć pierwszych
lat PRL zachowała ten status, a następnie w 1950 r. została podporządkowana
w terenie wojewódzkim organom rządowej administracji ogólnej. W latach
1955–1980 inspekcja pracy była wyspecjalizowanym organem związków zawo-
dowych.

Od dnia wejścia w życie ustawy z 6 marca 1981 r. Inspekcja Pracy jest organem
państwowym, jednakże nie można jej jednoznacznie określić jako organu admini-
stracji rządowej. Sama ustawa w art. 1 określa Inspekcję jako „organ powołany do
nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy”. Zgodnie z art. 2 ustawy w pierwot-
nym brzmieniu, Inspekcja została podporządkowana nie jakiemukolwiek organowi
administracji, lecz Radzie Państwa, która stanowiła wówczas kolegialną „głowę
państwa”. Bezpośredni nadzór nad Inspekcją od 1985 r. do 1989 r. sprawowała
Najwyższa Izba Kontroli, będąca naczelnym organem kontroli w Polsce.

W wyniku nowelizacji ustawy o PIP ustawą z 29 maja 1989 r. o przekazaniu
dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi PRL i innym orga-
nom państwowym17 , Inspekcja została i jest obecnie podporządkowana Sejmowi,
z tym że nadzór nad nią – w zakresie ustalonym ustawą – sprawuje Rada Ochrony
Pracy.

Podporządkowanie Państwowej Inspekcji Pracy Sejmowi wyraża się w szcze-
gólności w tym, że:
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16 Chodzi o Inspekcję Ochrony Środowiska, działającą na podstawie ustawy z 20.07.1991 r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. DzU z 2002 r., nr 112, poz. 982, ze zm.).

17 DzU nr 34, poz. 178.
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1) marszałek Sejmu:
– na wniosek głównego inspektora pracy ustala statut PiP oraz siedziby i za-

kres właściwości terytorialnej okręgowych inspektoratów pracy;
– powołuje i odwołuje głównego inspektora pracy (po zasięgnięciu opinii Rady

Ochrony Pracy) oraz zastępców, na jego wniosek;
– ustala wzory druków stosowanych w działalności kontrolnej PIP oraz (na

wniosek głównego inspektora pracy) wzór legitymacji służbowej kontrolera;
2) główny inspektor pracy przedstawia Sejmowi informacje z działalności

PIP (w każdym czasie – na żądanie lub z własnej inicjatywy) oraz coroczne spra-
wozdanie z działalności PIP wraz z wnioskami co do przestrzegania prawa pracy
przez podmioty kontrolowane i organy sprawujące nadzór nad nimi.

Parlamentarną kontrolę nad działalnością Państwowej Inspekcji Pracy spra-
wuje sejmowa Komisja Kontroli Państwowej, zajmująca się także działalnością
Najwyższej Izby Kontroli.

Rada Ochrony Pracy jest organem społecznym, którego członków powołuje
marszałek Sejmu spośród posłów, senatorów, kandydatów zgłoszonych przez pre-
zesa Rady Ministrów, reprezentatywne18  organizacje związkowe i organizacje pra-
codawców, a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką
ochrony pracy. Do Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki.

Rada Ochrony Pracy wyraża:
1) stanowisko w sprawach objętych zakresem działania PIP, a w szczególno-

ści dotyczących:
– programów działalności i zadań PIP, okresowych ocen działalności PIP oraz

wniosków wynikających z tych ocen;
– problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym;
2) opinię o kandydatach na stanowisko głównego inspektora pracy i jego za-

stępców oraz okręgowych inspektorów pracy.
Główny inspektor pracy przedstawia Radzie Ochrony Pracy coroczne spra-

wozdanie z działalności PIP.
Kompetencje Rady Ochrony Pracy mają, jak widać, charakter opiniodawczy,

a nie stanowiący, niemniej w praktyce marszałek Sejmu, zwłaszcza przy podej-
mowaniu decyzji personalnych dotyczących kierownictwa PIP, liczy się z opinią
Rady, której członków sam powołuje.

Od czasu, gdy Inspekcja Pracy przestała podlegać organowi administracji
państwowej, a została podporządkowana najpierw Radzie Państwa, a następnie
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18 W rozumieniu ustawy z 6.07.2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodar-
czych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (DzU nr 100, poz. 1080, ze zm.).
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Sejmowi, w doktrynie traktuje się ją nie jako organ administracji państwowej,
lecz jako organ kontroli i nadzoru, zewnętrzny w stosunku do administracji pań-
stwowej i kontrolujący także tę administrację19 . Skoro zaś jest organem kontroli
zewnętrznej, to nie powinna być podporządkowana organowi administracji,
w szczególności – ministrowi właściwemu do spraw pracy.

Charakter PIP jest zbliżony do charakteru Najwyższej Izby Kontroli, z tym,
że – w przeciwieństwie do NIK – Inspekcja jest pozbawiona umocowania konsty-
tucyjnego i nie ma statusu naczelnego organu kontroli. Znaczące jest jednak to, że
PIP nie została zaliczona w art. 12 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli20  do organów kontroli, rewizji i inspekcji, działających w admini-
stracji rządowej i samorządzie terytorialnym, które są obowiązane do współpracy
z NIK, a w szczególności:

– do udostępniania Izbie, na jej wniosek, wyników kontroli przeprowadzo-
nych przez te organy;

– przeprowadzania określonych kontroli wspólnie pod kierownictwem NIK;
– przeprowadzania kontroli doraźnych na zlecenie NIK.
Najwyższa Izba Kontroli nie ma więc zwierzchniej pozycji wobec PIP, po-

dobnie jak i wobec innych organów kontroli i nadzoru podporządkowanych
Sejmowi, np. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z tymi or-
ganami NIK może współpracować na podstawie dobrowolnie zawartych porozu-
mień. Takie porozumienie o współpracy zostało zawarte między Najwyższą Izbą
Kontroli a Państwową Inspekcją Pracy.

Należy przy tym zaznaczyć, że Państwowa Inspekcja Pracy nie dubluje kom-
petencji Najwyższej Izby Kontroli w zakresie przestrzegania prawa pracy. PIP
podlegają wszyscy pracodawcy i inne podmioty zatrudniające osoby fizyczne,
bez względu na rodzaj własności; ogromna większość z nich to podmioty prywat-
ne. Tymczasem NIK, co do zasady, kontroluje tylko podmioty państwowe i ko-
munalne, zaś podmioty prywatne tylko w takim zakresie, w jakim wykorzystują
majątek lub środki państwowe albo komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań
finansowych wobec państwa (art. 203 Konstytucji RP). O częściowym dublowa-
niu funkcji kontrolnych można by mówić tylko w odniesieniu do publicznych
podmiotów zatrudniających, które stanowią kilkanaście procent ogółu tych pod-
miotów. Należy jednak pamiętać, że NIK ma tylko kompetencje kontrolne, pod-
czas gdy PIP dysponuje także uprawnieniami nadzorczymi (władczymi).

Teresa Liszcz

19 Patrz J. Jagielski: Inspekcje specjalne w systemie kontroli administracji, „Kontrola Państwowa”
nr 4/1994, s. 10 i 16; J. Służewski, J. Jagielski: Aktualne problemy kontroli administracji, „Kontrola
Państwowa” nr 5/1994; J. Jagielski: Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2006, s. 138 i nast.

20 T.j. DzU z 2001 r., nr 85, poz. 937, ze zm.
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Na podstawie art. 12 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, prezes Rady Mini-
strów wydał rozporządzenie z 22 marca 1983 r. w sprawie zasad współdziałania in-
nych organów nadzoru i kontroli warunków pracy z Państwową Inspekcją Pracy21 .
Te „inne organy” to w szczególności:

– Państwowa Inspekcja Sanitarna,
– urzędy górnicze,
– Urząd Dozoru Technicznego i specjalistyczne organy dozoru technicznego,
– Państwowa Agencja Atomistyki,
– Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska,
– Państwowa Inspekcja Radiowa,
– Główny Inspektor Gospodarki Energetycznej,
– Komendant Główny Straży Pożarnych,
– urzędy morskie,
– Polski Rejestr Statków.
Przytoczone rozporządzenie zobowiązuje wyżej wymienione organy, a także

terenowe organy administracji państwowej, do współdziałania w zakresie ich wła-
ściwości z organami PIP w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności organy nadzoru i kontroli szczebla centralnego są obowią-
zane przekazywać głównemu inspektorowi pracy swoje sprawozdania i oceny
mające związek z bhp. Organy nadzoru i kontroli mają też obowiązek udostęp-
niać organom PIP, na ich wniosek, posiadane wyniki pomiarów czynników szko-
dliwych w środowisku pracy, a w sytuacjach uzasadnionych stanem zagrożenia
życia lub zdrowia pracowników, na wniosek Państwowej Inspekcji Pracy, wydać
opinię o stanie technicznym urządzeń lub obiektów budowlanych z punktu wi-
dzenia ich bezpiecznego użytkowania i przeprowadzić pomiar czynników szko-
dliwych występujących w środowisku pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy jawi się w świetle przytoczonej regulacji jako
koordynator kontroli wszelkich centralnych urzędów w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.

Podporządkowanie PIP Sejmowi jest źródłem wysokiego prestiżu tej instytu-
cji i daje jej dużą niezależność w działaniu, ponieważ nie oznacza bieżącego kie-
rowania tym działaniem. Wyłączenie Inspekcji spod nadzoru ministra właściwe-
go do spraw pracy pozwala też na zachowanie większej niezależności politycznej,
gdyż minister reprezentuje rządzące ugrupowanie polityczne, podczas gdy w Sejmie

Państwowa Inspekcja Pracy

21 DzU nr 19, poz. 83.
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znajdują się różne ugrupowania i ścierają się różne poglądy, także na temat funk-
cjonowania Państwowej Inspekcji Pracy. Podporządkowanie ministrowi stwarza-
łoby możliwość wykorzystywania organów Inspekcji do realizacji bieżących ce-
lów politycznych rządu.

Prawdą jest, że usytuowanie polskiej inspekcji pracy w aparacie państwowym
nie jest typowe, może nawet unikatowe, gdyż w większości krajów odpowiednie
organy podlegają ministrowi właściwemu do spraw pracy. Nie oznacza to jednak,
że jest ono niewłaściwe, a w szczególności niezgodne z Konstytucją bądź z nor-
mami prawa międzynarodowego. Ani prawo Unii Europejskiej, ani konwencje
MOP nie określają jednego obowiązującego modelu inspekcji pracy. Konwencja
MOP nr 81 dotycząca inspekcji pracy zobowiązuje tylko do utrzymywania „syste-
mu inspekcji pracy” (art. 1), który powinien podlegać nadzorowi „władzy central-
nej”, jeśli jest to zgodne z „praktyką administracyjną” państwa członkowskiego
(art. 4). Personel Inspekcji Pracy powinien składać się z urzędników publicznych,
których status i warunki służby zapewniają „niezależność od wszelkich zmian rzą-
du i od jakichkolwiek niewłaściwych wpływów z zewnątrz” (art. 6).

Funkcjonowanie inspekcji pracy w Polsce było badane na początku lat dzie-
więćdziesiątych przez specjalną Misję Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz
w 2001 r. przez Grupę Oceniającą Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy przy
Unii Europejskiej. W 2003 r. przedstawiciele MOP ponownie wizytowali polską
Państwową Inspekcję Pracy.

Zarówno MOP, jak i unijny Komitet Wyższych Inspektorów Pracy nie dopa-
trzyły się niczego niewłaściwego w usytuowaniu inspekcji pracy w naszym kraju;
przeciwnie, ich wysłannicy stwierdzili, że podporządkowanie Państwowej Inspek-
cji Pracy Sejmowi daje jej niezależność i prestiż. Oto, co czytamy w „Raporcie
z wizyty MOP w Polsce na temat inspekcji pracy oraz bezpieczeństwa i zdrowia
zawodowego”: „PIP ma w Polsce bardzo ciekawą pozycję, biorąc pod uwagę jej
podporządkowanie Sejmowi i nadzór, jaki nad nią sprawuje trójstronna Rada
Ochrony Pracy, której członkowie są nominowani przez marszałka Sejmu. W skład
Rady wchodzą posłowie, kandydaci przedstawieni przez premiera, związki za-
wodowe i organizacje pracodawców. Powszechnie uważa się, że taka struktura
gwarantuje instytucji niezależność i wydaje się dobrze funkcjonować. Jak ujaw-
niły rozmowy, pogląd taki podzielają także jej użytkownicy, tacy jak organizacje
pracodawców i pracowników. Bezpośrednie podporządkowanie Sejmowi zdaje
się nadawać urzędowi inspekcji specjalny status, który może jedynie działać na
korzyść inspektorów podczas wykonywania obowiązków. Nadzór Rady Ochrony
Pracy ma charakter systematyczny i jest postrzegany jako formalne rozwiązanie

Teresa Liszcz
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służące uwzględnianiu priorytetów zainteresowanych stron. Partnerzy społeczni
również postrzegają pozycję PIP jako gwarantującą jej niezależność”22 .

Grupa Oceniająca Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy UE w swoim ra-
porcie z oceny polskiej inspekcji pracy w kontekście „wspólnych zasad inspek-
cji” z marca 2003 r.23  stwierdziła: „Powiązanie inspekcji pracy z parlamentem
jest raczej unikalne. Jednakże ten status inspekcji pracy zapewnia jej niezależ-
ność, a sposób organizacji jako taki nie stwarza żadnych problemów inspektorom
pracy”.

Wobec takich ocen ponowne podporządkowanie polskiej inspekcji pracy or-
ganowi administracji rządowej (ministrowi właściwemu do spraw pracy) musia-
łoby być odczytane jako degradacja PIP szczególnie niebezpieczna w dzisiejszej
dobie „dzikiego” polskiego kapitalizmu, bezrobocia i związanego z tym powszech-
nego łamania praw pracowniczych.

Należy przy tym pamiętać, że polska Państwowa Inspekcja Pracy ma szersze
zadania i mocniejsze kompetencje niż inspekcje w krajach Europy Zachodniej,
które koncentrują się na doradztwie i szkoleniach. Poza tym w tych krajach in-
spekcje pracy są podporządkowane oficjalnie ministrowi właściwemu do spraw
pracy, a w praktyce z reguły podlegają trójstronnym organom kolegialnym funk-
cjonującym przy ministrze, złożonym z przedstawicieli tegoż ministra oraz związ-
ków zawodowych i organizacji pracodawców.

Polska inspekcja pracy ma w stosunku do pracodawców nie tylko uprawnie-
nia kontrolne, lecz i nadzorcze. Wśród pracodawców większość stanowią pod-
mioty prywatne. Nie byłoby zręczne rozwiązanie pozwalające stwierdzić, iż oby-
watele i inne podmioty prywatne pozostają pod nadzorem organu administracji
rządowej. Dodatkowym argumentem przeciwko podporządkowaniu Państwowej
Inspekcji Pracy ministrowi właściwemu do spraw pracy jest to, że PIP ma już
obecnie, a w przyszłości będzie pewnie miała szersze uprawnienia w stosunku do
rolników indywidualnych, a ich działalność nie jest objęta zakresem kompetencji
tego ministra.

Sprzeciw wobec podporządkowania PIP ministrowi do spraw pracy, do czego
usiłowali doprowadzić kolejni ministrowie pracy24 , nie oznacza niedostrzegania

Państwowa Inspekcja Pracy

22 Wyd. Subregionalne Biuro MOP w Budapeszcie, tłum. polskie, s. 4. (Raport znajduje się
w Głównym Inspektoracie Pracy; kopia w posiadaniu autorki).

23 Oryginał raportu oraz jego tłumaczenie na język polski znajduje się w GIP; autorka dysponuje
opinią zawartą w polskiej wersji raportu.

24 Z wyjątkiem ministra prof. Tadeusza Zielińskiego, który zawsze pozytywnie oceniał podporząd-
kowanie PIP Sejmowi (por. np. wypowiedź T. Zielińskiego na ten temat na łamach pisma „Atest – Ochrona
Pracy” nr 4/1998, s. 8 i nast.).
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przeze mnie konieczności bliskiej współpracy między Inspekcją a tym ministrem.
Trzeba tu stwierdzić, iż obowiązująca ustawa stwarza prawne ramy tej współpra-
cy. Po pierwsze, główny inspektor pracy, zgodnie z art. 7 ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy, przedstawia roczne sprawozdanie z działalności Inspekcji oraz
informacje o kontrolach nie tylko Sejmowi, lecz także Radzie Ministrów, w skład
której wchodzi minister właściwy do spraw pracy. Po drugie, główny inspektor
pracy jest obowiązany udostępniać ministrowi zbiorcze wyniki kontroli oraz swoje
oceny przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. Po trzecie, usta-
wa przewiduje współdziałanie głównego inspektora pracy i ministra do spraw
pracy przy powoływaniu i odwoływaniu członków komisji kwalifikacyjnej do
oceny kandydatów na rzeczoznawców  oraz w postępowaniu o nadanie i cofanie
uprawnień rzeczoznawców do spraw bhp.

Ustawa nie przewiduje natomiast uprawnienia ministra do spraw pracy do
zlecania Inspekcji przeprowadzania określonych kontroli. Mimo to, według mo-
jej wiedzy, główny inspektor pracy w każdym roku zwraca się do ministra, aby
przedstawił swoje propozycje do rocznego planu kontroli sporządzanego przez
Inspekcję. Moim zdaniem, należy jednak wprowadzić do ustawy o Państwowej
Inspekcji Pracy przepis upoważniający ministra do spraw pracy do zlecania PIP,
w określonym zakresie, przeprowadzania kontroli.

Na zakończenie pragnę ponowić postulat, aby w wypadku wprowadzania zmian
do Konstytucji RP, umocować w niej Państwową Inspekcję Pracy i jej podpo-
rządkowanie Sejmowi. Podniosłoby to jeszcze bardziej prestiż tej instytucji,
a przede wszystkim uniemożliwiałoby zmianę jej pozycji w systemie organów
państwowych w drodze ustawy zwykłej i zapewniło stabilność konieczną do spraw-
nego, niezakłóconego działania.

dr hab. Teresa Liszcz
profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 w Lublinie

Teresa Liszcz
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Urszula  Płowiec

REFLEKSJE   NAD   STANEM   TRANSFORMACJI   POLSKI
W   POŁOWIE   PIERWSZEGO   DZIESIĘCIOLECIA   XXI   WIEKU

Polska wchodzi w drugi etap transformacji, w którym rozwój kraju zależy
w mniejszej niż dotychczas mierze od sposobu funkcjonowania gospodarki (po-
nieważ w tym zakresie wystąpiła znaczna stabilizacja), a w większej od funkcjo-
nowania instytucji (formalnych i nieformalnych) oraz społeczeństwa.

Proces transformacji, jaki postępuje w Polsce od połowy 1989 r., dokonuje się
w dwóch wzajemnie na siebie oddziałujących sferach. Jest to przechodzenie od
dyktatury monopartii do swobód demokratycznych oraz od gospodarki nakazowo-
-rozdzielczej do rynkowej. Zaawansowanie transformacji w tych sferach jest różne.

Funkcjonowanie państwa

Dzięki przyzwoleniu (mniej lub bardziej świadomemu) społeczeństwa na
zmianę ustroju polityczno-gospodarczego, od połowy 1989 r. (tj. od wyborów do
parlamentu przeprowadzonych 4 czerwca) rozpoczął się proces zmiany charakte-
ru państwa. Państwo uosabia władzę, która od czasów Monteskiusza dzielona jest
na prawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Pojemność treści i wzajemne pro-
porcje tych członów zależą od ustroju państwa, które jest instytucją formalną,
najistotniejszą dla kształtowania i rozwoju kraju.

Tworzenie i egzekwowanie prawa są słabą stroną polskiej państwowości. Mimo
to osiągnięcia polskiego parlamentu są znaczne. Wśród nich trzeba wymienić
w szczególności: uchwalenie aktów prawnych inicjujących zmiany ustrojowe od
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stycznia 1990 r. (tzw. plan Balcerowicza, samorząd gminny), konstytucji z kwiet-
nia 1997 r., która określiła Rzeczpospolitą jako państwo prawa1 , dostosowanie
do niej ustaw i innych aktów prawnych, wdrażanie autonomicznych koncepcji
niektórych zmian strukturalnych (np. systemu ubezpieczeń społecznych) oraz
dostosowanie polskiego prawodawstwa do unijnego (w zasadzie w okresie od po-
czątku negocjacji akcesyjnych aż do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej).

Kolejne parlamenty polskie wykazały się niewątpliwie pracowitością. W ka-
dencji 1997–2001 uchwalono 640 samych tylko ustaw (w poprzedniej 473)2 ,
w okresie 2002–2005 aż 8673 . W Dzienniku Ustaw za lata 1998–2005 opubliko-
wano 15 391 pozycji. Jednakże duża liczba aktów prawnych niekoniecznie świad-
czy o dobrej ich jakości. Wprost przeciwnie. Wśród wad polskiego prawodaw-
stwa wymienia się w szczególności nadmiar przepisów (powodujący ich
nieznajomość i nieprzestrzeganie), niestabilność i polityczną instrumentalizację.

Trudno przecenić znaczenie dobrego prawa. Po pierwsze, chroni ono przed
arbitralnymi działaniami władzy. Po drugie, powoduje działania w ramach demo-
kratycznych mechanizmów. Po trzecie, tworzy punkt wyjścia do dalszych prze-
mian4 . Jednakże rozpoczynając transformację kraju nie zdawano sobie sprawy
z rozmiaru słabości systemu prawnego i ze znaczenia sprawnych rządów prawa
dla przejścia do swobód demokratycznych i gospodarki rynkowej. Być może m.in.
dlatego tworzenie i egzekwowanie prawa są – mimo wyraźnego postępu – słabą
stroną naszej państwowości. Wykonywanie przez parlament jego funkcji prawo-
dawczych było i jest bardzo trudne z kilku powodów, a przede wszystkim ze
względu na:

– brak teorii transformacji;
– brak powszechnie zaakceptowanej strategii transformacji kraju;
– dominację rozbieżnych interesów partyjnych nad interesem ogólnym;
– niski poziom znajomości problemów gospodarczych wśród znacznej części

parlamentarzystów.
Równocześnie bez zasadniczych zmian systemu prawa nie udałoby się prze-

kształcać rzeczywistości i budować demokracji, która – w porównaniu z poprzed-
nio istniejącą dyktaturą partii – to samoograniczenie władzy i ochrona obywateli
przed jej arbitralnymi działaniami. Trzeba więc przyznać, że kraj był skazany na
słabość rządu prawa i na wdrażanie postępu metodą prób i błędów.

1 Trzeba dodać, że Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu i urząd Rzecznika Praw Obywatel-
skich zostały wprowadzone w latach 1982–1987.

2 P. Winczorek: Dorobek legislacyjny odchodzącego parlamentu, „Rzeczpospolita” z 15.10.2001 r.
3 D. J. Babski: Nie opłaca się nie znać prawa, „Rzeczpospolita” z 29.03.2005 r.; I. Walencik:

Dziennik Ustaw 2005 – rocznik chudszy od poprzednika, „Rzeczpospolita” z  2.01.2006 r.
4 M. Safjan, prezes Trybunału Konstytucyjnego, por. wywiad [w:] „Rzeczpospolita” z 12.09.2005 r.
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Podstawą nowego układu instytucjonalnego było dążenie do  umacniana i eg-
zekwowania zasady rządów prawa (rule of law), która wyraża liberalny ideał spo-
łeczeństwa kierowanego i kierującego się zgodnie z postanowieniami prawnymi
zapisanymi w konstytucji. Stosowanie tej zasady było i jest podstawowym czyn-
nikiem zarówno wzrostu gospodarczego, jak i kształtowania systemu dojrzałej
demokracji. Aby jednak prawo pełniło swoją rolę, powinno być wynikiem długo-
trwałych interakcji społecznych i sformalizowania panujących zwyczajów i prze-
konań. Wtedy ma ono przymiot wiarygodności, stabilności i instytucjonalnej le-
gitymizacji, która przyczynia się do obniżania kosztów transformacji. Warunek
ten jest bardzo trudny, a nawet niemożliwy do spełnienia w krajach szybko prze-
chodzących od gospodarki nakazowo-rozdzielczej do rynkowej, zwłaszcza me-
todą terapii szokowej. Powstaje bowiem w nich uciążliwa próżnia instytucjonal-
na5  i zamiast systemu demokracji wyłania się  postkomunizm6 . Dlatego w tych
krajach nieunikniona jest słabość rządów prawa, tym większa, im większe było
zacofanie cywilizacyjne kraju przed rozpoczęciem transformacji7  i im mniej ze-
wnętrznej presji na zmiany instytucjonalne. Co więcej, przeszczepienie formal-
nych instytucji rozwiniętej gospodarki rynkowej i liberalnej demokracji do kraju,
którego większość obywateli zachowała etos egalitaryzmu oraz rozbudowanej
opieki państwa, nie jest wystarczającym warunkiem jego pomyślnego, niezakłó-
conego rozwoju (przykładem sytuacja w b. NRD). Jak podkreśla S.Pejovich, „go-
spodarka oparta na wolnym rynku i prywatnej własności nie jest jedynie alterna-
tywną metodą alokacji zasobów, ale jest stylem życia, w którym każdy z osobna
ponosi konsekwencje swoich decyzji”8 .

W konsekwencji stosowanie zasady rządów prawa (fundamentalnej zasady
wolnego rynku i demokracji rozumianej jako stawianie racji prawnych ponad
wszelkimi innymi) ma sens tylko wtedy, gdy jakość stanowionego prawa nie na-
rusza ważnych wartości społecznych i gospodarczych (bezpieczeństwo ekono-
miczne i warunki do rozwoju kraju). A jakość prawa w Polsce, mimo postępują-
cego procesu jego usprawniania, jest nadal słaba, zwłaszcza w zakresie ochrony
gospodarczego interesu publicznego.

5 K. Metelska-Szaniawska, D. Milczarek: Reformy gospodarcze krajów postsocjalistycznych
w świetle badań ekonomii politycznej, „Ekonomista” nr 3/2005, s. 400.

6 Władimir Bukowski: Dlaczego przegraliśmy, „Rzeczpospolita”, Plus-Minus, 20-21.08.2005 r.
7 Nations in transit 2003, Democratisation in East-Central Europe and Eurasia, Freedom House,

New York – Washington 2003, s.14-15; S. Pejovich: The Effects of the Interaction of Formal and
Informal Institutions on Social Stability and  Economic Development, „Journal of Markets and Morality”,
nr 2/1999.

8 S. Pejovich: Understanding the Transaction Costs of Transition; It ,s The Culture, Stupid,
„Review of Austrian Economics ”, grudzień 2003 r.
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Nadal mamy do czynienia z brakiem odpowiedzialności władzy publicznej za
sprawy państwa. Osoby zasiadające w parlamencie nie ponoszą konsekwencji za
działania czy zaniechania Sejmu lub Senatu. Często działanie niezgodne z kon-
stytucją nie stanowi dla większości parlamentarnej żadnego problemu, a – co więcej
– często nie są wykonywane przez władzę publiczną zobowiązania wynikające
z konstytucji, chociaż obowiązek korygowania prawa uznanego przez Trybunał za
niezgodne z konstytucją jest pierwszym konstytucyjnym obowiązkiem Sejmu9 .

Znacznie trudniejsze od stanowienia prawa okazało się jego egzekwowanie
przez system sądowniczy i penitencjarny, na skutek nieprzygotowania prawni-
ków do rozstrzygania problemów właściwych gospodarce rynkowej. Wprawdzie
Naczelny Sąd Administracyjny, mający chronić prawa i wolności jednostki w zde-
rzeniu z władzą, został utworzony już w 1980 r., ale był on tylko jeden i zakres
przedmiotowy jego działania był ograniczony. Przełom ustrojowy w 1990 r. spo-
wodował, że NSA mógł już kontrolować wszystkie decyzje administracyjne i po-
stanowienia w postępowaniach administracyjnych, egzekucyjnych i zabezpiecza-
jących. Następne zmiany były już dokonywane pod kątem przyszłego członkostwa
w Unii Europejskiej. W 1995 r. została podjęta nowa ustawa o NSA i jednym
aktem prawnym objęto całość przepisów dotyczących postępowania sądowo-
-administracyjnego i NSA, ale nadal był to sąd jednoinstancyjny (chociaż było
już 11 ośrodków zamiejscowych). Od 1 stycznia 2004 r. sądownictwo administra-
cyjne jest dwuinstancyjne10 , tj. powstały wojewódzkie sądy administracyjne jako
sądy pierwszej instancji i istnieje możliwość skargi na akty prawa miejscowego.
Sądownictwo administracyjne przyczyniło się więc w sposób istotny do ochrony
praw i wolności obywatelskich oraz państwa prawa11 . Społeczeństwo oraz Bank
Światowy oceniają jednak sądownictwo w Polsce jako niewydolne.

Zgodnie z raportem „Doing Business 2004”, w polskim sądownictwie gospo-
darczym występują bariery, których usunięcie mogłoby przyspieszyć wzrost go-
spodarczy i zmniejszenie bezrobocia. Oceniono, że około 30% spraw to takie,
którymi sądy w ogóle nie powinny się zajmować; organizacja pracy w sądownic-
twie jest niesprawna; między komornikami nie ma konkurencji ani cenowej, ani
jakościowej; barierą przepływu informacji między sądami jest rozbudowana ochro-
na danych osobowych; egzekwowanie zapłaty od uchylających się od niej kontra-
hentów trwa przeciętnie 980 dni, podczas gdy w Estonii 150 dni, a w Holandii
tylko 4812 .

9 Por. Legislacyjna nadprodukcja, wywiad z prof. Mirosławem Wyrzykowskim, sędzią Trybunału
Konstytucyjnego, „Rzeczpospolita” z 27-28.08.2005 r.

10 W 2004 r. orzekało w sądownictwie administracyjnym prawie 600 sędziów i asesorów, a wnie-
siono ponad 151 tys. spraw.

11 Por. wywiad z prezesem NSA prof. J. Trzcińskim, „Rzeczpospolita” z 6.12.2005 r.
12 M. Domagalski: Prawo rezerwą wzrostu gospodarczego, „Rzeczpospolita” z 23.11.2005 r.; por.
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Pomimo tej słabości sądownictwa środowisko prawników broni się przed na-
pływem absolwentów wydziałów prawa wyższych uczelni13  oraz przed postępem
organizacji pracy. Sytuacja ta sprzyja rozpowszechnianiu się korupcji i bezkarno-
ści przestępców, a oni obniżają poziom bezpieczeństwa publicznego.

Chociaż wady sądownictwa odczuwane są przez społeczeństwo od lat, to jed-
nak dotychczas w parlamencie wola jego zmian była bardzo słaba14 .

Istotną rolę w umacnianiu rządów prawa pełni  administracja publiczna. Na
pozytywną ocenę zasługuje wprowadzenie fundamentalnej zmiany systemu ad-
ministracyjnego kraju w 1990 r., tj. samorządu gminnego wyposażonego w oso-
bowość prawną15 , a następnie od stycznia 1999 r. trójstopniowego podziału te-
rytorialnego państwa na gminy, powiaty i województwa16 , co utrwaliło samorzą-
dowo-rządowy charakter zarządzania, zbliżyło podział administracyjny Polski do
istniejącego w krajach UE, a – co ważniejsze – przyczyniło się w sposób istotny
do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Jego utrwalanie następuje dzię-
ki realizacji postanowień „Narodowego planu gospodarczego na lata 2004–2006”
oraz przewidzianych w projekcie takiego planu na lata 2007–2013.

Skuteczność administracji wszelkich szczebli zależy jednak: od zakresu decy-
zji podejmowanych przez władzę w tzw. szarej strefie polityki (a w Polsce jest ona
relatywnie szersza niż w obrocie gospodarczym), od stopnia skoordynowania dzia-
łań władz, od charakteru przyjmowanych kompromisów (wiele z nich to kompro-
misy nietwórcze), od adekwatności teorii uznawanej przez polityków do realiów
społeczno-gospodarczych (na nieodpowiedniej teorii wyrasta zła polityka), od ukry-
wania indywidualnych czy grupowych interesów za tarczą teorii o wątpliwej war-
tości, a także od istnienia zdeterminowanego przywództwa politycznego17 .

Władza wykonawcza w Polsce też jest słaba, ale okazała się wystarczająco
sprawna, aby w miarę skutecznie realizować proces transformacji kraju. Przyj-
muje się, że państwo odpowiada co najmniej za:

– bezpieczeństwo zewnętrzne,
– bezpieczeństwo wewnętrzne (w tym gospodarcze),
– bezpieczeństwo ekologiczne.

także wywiad z A. Siemaszko, dyrektorem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na tle raportu Wymiar
sprawiedliwości w Europie, „Rzeczpospolita” z 17.01.2006 r. i 22.01.2006 r.

13 Dopiero na podstawie ustawy z 30.06.2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektó-
rych innych ustaw, zliberalizowano dostęp do adwokatury, radcostwa oraz do notariatu (DzU nr 163,
poz. 1361).

 14 Raport Rady Legislacyjnej, por. J. Walencik: Wady znane są od lat ale nie ma woli zmian,
„Rzeczpospolita” z 15.12.2006 r.

15 DzU z 1990 r., nr16, poz. 94.
16 DzU z 1990 r., nr 96, poz. 603 oraz DzU z 2001 r., nr 45, poz. 497.
17 G. Kołodko: Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy, „Ekonomista” nr 5/2004.
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Zewnętrzne bezpieczeństwo militarne zostało wzmocnione dzięki członko-
stwu w NATO (1999 r.) i wymuszonemu przez nie modernizowaniu funkcjono-
wania i wyposażenia armii, a bezpieczeństwo gospodarcze (oprócz energetycz-
nego) – w szczególności – dzięki podjęciu autonomicznej transformacji gospodarki
i członkostwu w Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne, rozumiane jako bezpieczeństwo życia i mienia
obywateli, jest słabe przede wszystkim ze względu na słabość tworzenia i egze-
kucji prawa, brak środków finansowych oraz niski (chociaż rosnący) poziom
wykształcenia kadr odpowiedzialnych za porządek i ich wyposażenie. Jednakże
przygotowania do członkostwa w Unii, współpraca z jej służbami w ramach
III filaru i jej wsparcie finansowe przyczyniają się do poprawy metod i skutecz-
ności działania.

Bezpieczeństwo ekologiczne Polski jest niskie (na osiągnięcie poziomu UE
potrzebne są nakłady około 40 mld euro), chociaż znacznie się poprawiło (w la-
tach 1990–2002 spadła niemal dwukrotnie całkowita emisja dwutlenku siarki,
ponad czterokrotnie emisja pyłów ze źródeł stacjonarnych, wycofano z użycia
benzynę ołowiową).

Funkcjonowanie gospodarki

Bezpieczeństwo gospodarcze (oprócz energetycznego) – państwo zapewniło
przede wszystkim dzięki decyzjom o transformowaniu gospodarki oraz członko-
stwie w Unii Europejskiej. Było ono możliwe dzięki zaakceptowaniu kryteriów
kopenhaskich, tj. tego szczególnego systemu gospodarki rynkowej, jaki funkcjo-
nuje w UE. Charakteryzuje się on współdziałaniem władz międzynarodowych,
państwowych i regionalnych oraz rynku towarów, usług i czynników produkcji
(kapitału, pracy i wiedzy).

Charakterystyczną cechą transformacji gospodarczej krajów Europy Środko-
wej (w tym Polski) było odgórne, centralne wprowadzenie nowych reguł gry, tj.
prywatnej własności, wolnych cen, swobody działalności gospodarczej. Ponadto
założono implicite, że spowoduje to automatycznie uruchomienie mechanizmów
rozwoju. Obecnie jest bezsporne, że było to wąskie, techniczne podejście do trans-
formacji, nieuwzględniające wystarczająco jej kulturowo-społecznych aspektów.
Dzięki tej technicznej adaptacji możliwa stała się jednak racjonalna alokacja za-
sobów, co jest dużym osiągnięciem.

W Polsce zaczęły działać rynki. Po piętnastu latach transformacji ich jakość
jest zróżnicowana i są one, chociaż w różnym stopniu, ułomne.

Urszula Płowiec
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Najmniej ułomny jest rynek produktów przemysłowych, w dużej mierze dzię-
ki liberalizowaniu wymiany z krajami UE w latach 1995–1999 i inkorporowaniu
do prawodawstwa polskiego dyrektyw unijnych w zakresie norm i standardów
technicznych, a także postanowień dotyczących ochrony konkurencji (ogranicza-
nie zmowy przedsiębiorstw, nadużywania pozycji dominującej, monopolu przed-
siębiorstw publicznych i pomocy państwa).

Rolnictwo i rynek artykułów rolnych objęte są wspólną polityką rolną Unii,
mającą w przeważającej mierze charakter nierynkowy. Jej celem jest bowiem nie
tyle utrzymanie produkcji rolnej na odpowiednim poziomie, ile utrzymanie do-
chodów rolników we właściwej wysokości, zachowanie krajobrazu oraz ochrona
środowiska. Znaczenie deformacji tego rynku jest tym większe, im większy jest
udział ludności rolniczej w społeczeństwie. Ocenia się, że w Polsce mieszka na
wsi około 27% ludności, w tym 19% stanowi ludność rolnicza.

Rynki usług, zarówno w całej Unii Europejskiej, jak i w Polsce, są mniej
zliberalizowane niż rynek produktów przemysłowych. Pierwsza, ograniczona fala
ich liberalizacji nastąpiła dzięki wprowadzeniu jednolitego rynku europejskiego
(od połowy 1987 r. do końca 1992 r.), a druga dzięki realizowaniu postanowień
Strategii lizbońskiej z marca 2000 r. W konsekwencji, w końcowej fazie realiza-
cji znajduje się europejski rynek usług finansowych, zgodnie z zasadą TPA  po-
stępuje (third party access) liberalizacja wszelkiego rodzaju działalności siecio-
wych, tj. usług pocztowo-telekomunikacyjnych, transportu lotniczego, kolejowego
i drogowego, a także dostaw energii elektrycznej i gazu. W tej ostatniej sprawie
opóźnienie Polski jest szczególnie duże ze względu na istnienie długotermino-
wych kontraktów między dystrybutorami energii a jej producentami (elektrow-
niami i elektrociepłowniami). Zagwarantowano w nich zbyt wyprodukowanej
energii po z góry ustalonej, wysokiej cenie, a na ich podstawie sprzedawana była
w 2005 r. ponad połowa energii18 . Zakłada się, że uwolnienie rynku energii w Pol-
sce nastąpi do połowy 2007 r.

W Polsce jednak nadal są zmonopolizowane w znacznej mierze rynki usług
telekomunikacyjnych (chociaż miały być zliberalizowane do 1 stycznia 2003 r.),
przewozów kolejowych (liberalizacja ma nastąpić do 1 stycznia 2007 r.) oraz
pocztowych (termin liberalizacji upływa 1 stycznia 2008 r.)

Warto zaznaczyć, że omawiane tu urynkowienie dotyczy tzw. usług material-
nych, wchodzących w zasięg zainteresowań Unii Europejskiej. Druga ich część,
tzw. usługi niematerialne, a więc np. zdrowotne, edukacyjne, ubezpieczeniowe
i inne, pozostają w gestii poszczególnych krajów i są przedmiotem ostrych spo-

18 Zdążyć do jesieni, „Rzeczpospolita” z 21.06.2005 r.
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rów co do sposobu ich traktowania, tj. jako usług publicznych (finansowanych
czy współfinansowanych przez państwo), czy jako usług komercyjnych.

Bardzo niedoskonały i głęboko niezrównoważony jest w Polsce rynek pracy.
Przede wszystkim charakteryzuje go wysoka stopa bezrobocia. Wzrost PKB
w latach 2003–2004–2005 (odpowiednio 3,8%, 5,4% oraz 3,2%) miał – w zasa-
dzie – charakter bezzatrudnieniowy. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2005 r.
była znacznie mniejsza niż w poprzednich latach, ale wyniosła około 17,6%, co
oznacza, że bez pracy pozostawało 2,8 mln osób, w tym aż 50,2% stanowili dłu-
gotrwale bezrobotni (tj. ponad 12 miesięcy). Dłuższe utrzymywanie się takiej
sytuacji prowadzi do niebezpiecznego zjawiska społecznego wykluczenia, zwłasz-
cza że na koniec 2005 r. 86,5% bezrobotnych było pozbawionych prawa do zasił-
ku. Poziom bezrobocia w Polsce jest najwyższy spośród wszystkich krajów
UE-25. Spowodowane jest to – z jednej strony – wchodzeniem na rynek pracy
roczników wyżu demograficznego z przełomu lat 70. i 80., co powoduje przy-
spieszony od 1996 r. wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym (15–64 lata).
Proces ten ma postępować do 2010 r., kiedy to ma osiągnąć maksimum na pozio-
mie około 27,3 mln19 . Z drugiej strony, tworzenie miejsc pracy było w całym
okresie dotychczasowej transformacji kraju traktowane jako produkt uboczny wzro-
stu gospodarki. Nie było autonomicznego, skutecznego programu redukowania
bezrobocia.

Równie pesymistyczny jest poziom wskaźnika aktywności zawodowej i za-
trudnienia. W 2004 r. wynosił on 51,7% i także był najniższy wśród krajów
UE-25. Wskaźnik ten dla osób starszych (55–64 lata) wynosił zaledwie 26,2%.
Zgodnie z założeniami Strategii lizbońskiej, pożądany poziom wskaźnika aktyw-
ności zawodowej ludności w 2010 r. ma wynosić 70%. Dystans w stosunku do
tych założeń jest więc w Polsce wyjątkowo duży. Bardzo niekorzystna jest zwłasz-
cza sytuacja ludzi młodych, dopiero wkraczających na rynek pracy. Udział osób
bezrobotnych w wieku 21 lat zmniejszył się wprawdzie w porównaniu z 2000 r.
(41,1%), ale nadal był wysoki i wynosił w 2004 r. 37,3%.

Do istotnych przyczyn wzrostu bezrobocia w latach 90. należy zaliczyć pry-
watyzowanie gospodarki (które objęło także przedsiębiorstwa trwale nierentow-
ne, podtrzymywane dzięki pomocy finansowej państwa), wprowadzenie na po-
czątku lat 90. zachęt do przechodzenia na wcześniejsze emerytury, a także
niezmiernie łagodne warunki uzyskania rent zdrowotnych. Ułatwiło to wówczas
restrukturyzację przedsiębiorstw, ale stało się ciężkim, sztywnym obciążeniem
budżetu państwa i jednym ze źródeł rosnącego deficytu finansów publicznych.

19 Krajowy program reform na lata 2005 –2008, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, czerwiec 2005 r., s.12.
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Dalszy wzrost bezrobocia na przełomie stuleci spowodowany był przede wszyst-
kim dążeniem przedsiębiorstw do poprawy konkurencyjności ich produkcji w sy-
tuacji funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim20 .

Problemy polskiego rynku pracy są także pogłębione przez niską mobilność
zawodową i przestrzenną pracowników, zwłaszcza tych o niskich kwalifikacjach
(bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym stanowią około
70% ogółu bezrobotnych). Jednakże w latach 1988–2002, tj. między spisami lud-
ności, znacznie wzrósł poziom wykształcenia społeczeństwa, a zdobywanie umie-
jętności i wiedzy było jedyną dziedziną rozwoju Polski w pełni popieraną przez
całe społeczeństwo. W konsekwencji, w okresie tym w grupie wiekowej ponad
15 lat udział osób z wykształceniem średnim, policealnym i wyższym  wzrósł
z 31,2% do 42,8%, w tym osób z wykształceniem wyższym z 6,5% do 10,2%.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej w nieznacznym stopniu przyczyniło
się do poprawy sytuacji na rynku pracy, ponieważ tylko trzy kraje, tj. W. Bryta-
nia, Dania i Szwecja, zliberalizowały dostęp do swoich rynków. Pozostałe kraje
zastosowały tzw. formułę 2+3+2, zgodnie z którą ich rynki mogą być otwarte na
napływ pracowników z krajów Europy Środkowej po dwóch, pięciu lub siedmiu
latach oczekiwania, a więc w przypadku krańcowym w 2011 r.

Obecnie wśród przyczyn trudności ograniczenia bezrobocia w Polsce trzeba
wymienić wysokie obciążenie płac podatkami i parapodatkami (tzw. klin podat-
kowy), spowodowane omówionymi już rozwiązaniami z początku lat 90. często
nadmierną siłą związków zawodowych chroniących aktualnie pracujących przed
utratą gwarancji zatrudnienia, a także słabość polityki tworzenia nowych miejsc
pracy. W konsekwencji jakakolwiek próba naruszenia rozwiązań ustawowych z po-
czątku lat 90. wymagałaby bardzo trudnych do przeprowadzenia zmian prawnych
i wobec braku zaufania społeczeństwa do tzw. klasy politycznej stanowi zagroże-
nie wybuchem społecznym.

Rynek kapitałowy w Polsce jest młody, w znacznej mierze dopiero kształtu-
je się. Obejmuje on rynek nieruchomości (rolnych, produkcyjnych pozarolnych,
mieszkaniowych) oraz rynek kapitałów finansowych (pieniężnych i innych pa-
pierów wartościowych). Powstanie rynku nieruchomości, w tym produkcyjnych
pozarolnych, było możliwe dzięki wprowadzeniu w pierwszej połowie lat 90. fun-
damentalnych ustaw o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych21 , o utworze-
niu urzędu Ministerstwa Przekształceń Własnościowych22  oraz dzięki zastąpie-

20 A. Wziątek-Kubiak: Konkurencyjność polskiego przemysłu, D.W.Bellona, Warszawa 2003,
rozdział 5.

21 DzU z 1990 r., nr 51, poz. 298.
22 DzU z 1990 r., nr 51, poz. 299.
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niu ustawy prywatyzacyjnej (obowiązywała do 8 kwietnia 1997 r.) ustawą o ko-
mercjalizacji przedsiębiorstw państwowych23 . Od początku tworzenia rynku nie-
ruchomości wyłączono z niego podmioty uznane za szczególnie istotne dla go-
spodarki (kopalnie węgla, zakłady wytwarzania oraz przesyłu i zbytu energii
elektrycznej i cieplnej, przedsiębiorstwa produkujące uzbrojenie lub sprzęt woj-
skowy), które mogły być przekształcane na podstawie odrębnej ustawy24 . Z cza-
sem lista ta uległa zmianie.

Proces prywatyzacji w Polsce obfitował w liczne patologie. Głoszone przez
ruch społeczny „Solidarność” hasła „3S”, tj. samodzielność, samorządność i sa-
mofinansowanie, w sytuacji słabości nadzoru właścicielskiego sprawowanego
przez państwo i niedokapitalizowania przedsiębiorstw, zostały wykorzystane przez
kierujących przedsiębiorstwami członków partii komunistycznej. Na „obrzeżu”
przedsiębiorstw państwowych powstały liczne spółki, do których aport przedsię-
biorstw państwowych był wyceniany zazwyczaj niezmiernie nisko, a osób pry-
watnych – nadmiernie wysoko. Zachętą do ich tworzenia były korzyści podatko-
we (nie musiały one płacić dywidendy jak przedsiębiorstwa państwowe i nie
obowiązywał ich podatek od ponadnormatywnych wynagrodzeń) oraz możliwość
wyjścia spod systemu państwowej kontroli cen. Spółki te, określane najczęściej
jako nomenklaturowe, zainicjowały proces urynkowienia gospodarki, ale równo-
cześnie alienacji ich uczestników ze społeczeństwa i alienacji rekrutującej się
z tego środowiska „klasy politycznej”.

W momencie rozpoczynania prywatyzacji w 1990 r. istniało w Polsce ponad
8,4 tys. przedsiębiorstw państwowych. W ciągu 14 lat zlikwidowano co piąte,
a co czwarte zostało sprywatyzowane. Na koniec 2004 r. nadal istniało 1306 przed-
siębiorstw państwowych, a ponadto Skarb Państwa był głównym właścicielem
lub współwłaścicielem 1,8 tys. firm i co dziesiąty pracownik zatrudniony w go-
spodarce ma etat w firmie z udziałem Skarbu Państwa. W ocenie większości eko-
nomistów, Skarb Państwa nie jest efektywnym menedżerem i interesy państwa
nie są w nich należycie zabezpieczone; zwłaszcza w spółkach z mniejszościo-
wym udziałem (w połowie 2004 r. było ich 763) Skarb Państwa niewiele miał
korzyści. Wypłaty dywidendy były niewielkie, a wpływ na te firmy był ograni-
czony. Stwarzało to natomiast setkom działaczy partyjnych możliwość pracy w ra-
dach nadzorczych. Dlatego też Skarb Państwa chce pozbyć się tych udziałów.

W latach 1990–2005 wpływy z prywatyzacji, licząc w cenach nominalnych,
wyniosły około 90 mld zł, przy czym były one znaczące (powyżej 1 mld zł)
od 1995 r., a w 2000 r. osiągnęły apogeum w wysokości 28,7 mld zł. Również

 23 DzU z 1996 r., nr 116, poz. 561.
24 DzU z 1993 r., nr 16, poz. 69; w spr. aktualnej listy wyłączonych przedsiębiorstw por. DzU

z 2005 r., nr 132, poz. 1108 oraz DzU z 2005 r., nr 260, poz. 2174.
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w latach 2004–2005 były one rzędu 10 mld zł, co ułatwiło absorpcję unijnych
środków z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności i przyczyniło się do
jedynie nieznacznego wzrostu deficytu finansów publicznych.

Powoli wysycha jednak źródło środków umożliwiających podtrzymywanie
wysokich transferów socjalnych w budżecie państwa. Równocześnie, zwłaszcza
wobec zdyscyplinowania zasad udzielania pomocy państwa przedsiębiorcom25 ,
można oczekiwać jej zmniejszenia, zarówno dla przedsiębiorstw państwowych,
jak i z udziałem państwa.

Rynek indywidualnej prywatnej własności ziemi, budynków i lokali rozwija
się od początku transformacji, zwłaszcza dzięki powstaniu licznych agencji obro-
tu nieruchomościami. Przeszkodą w jego rozwoju, oprócz ubóstwa obywateli,
jest trudność uporządkowania praw własnościowych na skutek istnienia szerokie-
go zakresu prawa wieczystego użytkowania gruntu zamiast prawa własności, nie-
wydolności sądów oraz braku planów przestrzennego zagospodarowania kraju.

Rynki finansowe w Polsce przez wiele lat funkcjonowały na uboczu realnej
sfery gospodarki, a do ich rozwoju przyczyniły się rozpoczęte w 1989 r. procesy
przebudowy struktury własnościowej polskiej gospodarki. Formalnie ramy prawne
rozwoju rynku kapitałowego zostały wprowadzone ustawą – Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych26 , która była wielo-
krotnie nowelizowana27 , zwłaszcza w toku przygotowań do członkostwa w UE.

Polski rynek kapitałowy jest zdominowany przez giełdę papierów wartościo-
wych, której właścicielem jest nadal państwo28 . Kierunki rozwoju tego rynku zo-
stały określone w dokumencie „Agenda Warsaw City 2010”, przyjętym przez Radę
Ministrów w marcu 2004 r. Założono w nim przede wszystkim zwiększenie roz-
miarów tego rynku, w tym kapitalizacji do 2010 r. publicznego rynku akcji na
poziomie minimum 50% PKB. Można przypuszczać, że założenie to zostanie szyb-
ko osiągnięte. W 2003 r. poziom kapitalizacji akcji notowanych na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych wynosił bowiem 19,9%, w 2004 r. wzrósł do 31,6%,
a w 2005 r. do 43,9% PKB29 .

25 Ustawa z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU
nr 123, poz. 1291).

26 DzU z 1991 r., nr 35, poz. 155.
27 Najnowsza nowelizacja to zastąpienie dotychczasowej ustawy trzema: ustawą z 29.07.2005 r.

o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (DzU nr z 2005 r., nr 183 poz. 1537); ustawą z 29.07.2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (DzU z 2005 r., nr 184, poz. 1538); ustawą z 29.07.2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego syste-
mu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU z 2005 r., nr 184, poz. 1539).

28 M. Janicka: Polski rynek kapitałowy – powiązanie, rozwój i perspektywy w strukturach jednoli-
tego rynku finansowego Unii Europejskiej, „Ekonomista” nr 5/2005.

29 Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2005 r., s. 56, Rządowe Centrum Studiów Stra-
tegicznych, Warszawa, marzec 2006.

Transformacja Polski w XXI w.



[474]74

Można zaryzykować twierdzenie, że dotychczas nie ma jasnej koncepcji alo-
kacji kapitału w polskiej gospodarce i dostosowania rynku kapitałowego do po-
trzeb działających w niej podmiotów. Pozycja polskiego rynku kapitałowego na
tle krajów UE-15 nie jest wysoka.

Istotny wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki wywarł silnie ewolu-
ujący sektor finansowy. Jego aktywa liczone w cenach bieżących wzrosły w la-
tach 1996–2004 z 208,6 do 723,0 mld zł, a ich relacja do PKB odpowiednio
z 54 do 81,8 %. Mimo tego dynamicznego wzrostu, pozycja sektora finansowego
w Polsce jest wyraźnie słabsza niż w krajach obszaru euro. W polskim sektorze
finansowym dominują banki, chociaż ich udział maleje. W 2004 r. udział banków
w aktywach sektora finansowego wynosił 74,4%, podczas gdy w 1966 r. aż 94,5%.
Drugie miejsce w tym sektorze w 2004 r. zajęły zakłady ubezpieczeń (10,7%
wartości aktywów), trzecie – otwarte fundusze emerytalne (8,7%), a czwarte –
fundusze inwestycyjne (5,2%). Udział spółdzielczych kas oszczędnościowo-
-kredytowych (0,6%) oraz domów maklerskich (0,4%) był minimalny.

Sektor bankowy odgrywa w Polsce szczególną rolę ze względu na 30% udział
w krajowym finansowaniu Skarbu Państwa oraz jego zaangażowanie kapitałowe
w ubezpieczeniach, funduszach inwestycyjnych, emerytalnych, działalności
leasingowej, zabezpieczeniu pożyczek udzielanych z różnych źródeł itp.

Transformacja sektora bankowego (niezbędna ze względu na dominację pań-
stwa w jego strukturze własnościowej w czasach PRL, niski poziom zarządzania
i jakości usług oraz wysoki udział złych kredytów w aktywach) rozpoczęła się
w 1989 r.30  od wprowadzenia do niego zasad gospodarki rynkowej. Powstał dwu-
szczeblowy system. Narodowy Bank Polski zyskał pełną niezależność, stał się
bankiem emisyjnym i jako centralny bank państwa i bank banków zaprzestał bez-
pośredniego kredytowania, prowadzenia rachunków bankowych i rozliczeń pie-
niężnych dla jednostek gospodarczych. Zadania te przejęły nowo tworzone banki
komercyjne, co dało przedsiębiorcom wolność ich wyboru.

Banki były jednak zagrożone upadłością ze względu na wysoki udział nie-
spłaconych kredytów i dlatego konieczne stało się ich dokapitalizowanie (w la-
tach 1993–1994 przeznaczono na ten cel obligacje Skarbu Państwa o wartości
4 mld zł) i konsolidacja mniejszych banków w celu sprostania konkurencji. Po-
stanowiono też prywatyzować banki, ale nie było strategicznej wizji roli tego
sektora w gospodarce, a polityka w tym zakresie była zmienna (od ograniczenia
udziału inwestora do 30% kapitału banku do oddania mu pozycji dominującej).

30 Ustawa – Prawo bankowe (DzU z 1989 r., nr 4, poz. 21) oraz ustawa o Narodowym Banku
Polskim (DzU z 1992 r., nr 72, poz. 360).
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Następny etap transformacji banków nastąpił w 1997 r.31  W ramach dostoso-
wań do członkostwa w Unii Europejskiej znowelizowano ustawę o Narodowym
Banku Polskim, statut NBP (m.in. określono, że celem jego działalności jest utrzy-
manie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodar-
czej rządu) oraz powołano Komisję Nadzoru Bankowego.

Równocześnie postępowała intensywna prywatyzacja banków. W konsekwen-
cji udział banków z dominującym kapitałem zagranicznym w 2004 r. wyniósł
w rynku depozytowym prawie 63%, w rynku kredytowym 68% i 68% w sumie
bilansowej wszystkich banków funkcjonujących w Polsce. Spośród 57 banków
prowadzących działalność operacyjną 54 miało centrale w Polsce, wśród nich aż
41 to banki kontrolowane przez inwestorów zagranicznych. Własność państwa
stanowiły tylko BGK (w 100%) oraz PKO BP (udział większościowy) i 3 mniej-
sze. Do polskiego sektora bankowego należy także 596 banków spółdzielczych,
zorganizowanych w trzech grupach.

Obecnie bardzo często wyrażane są poglądy, że prywatyzacja banków jest
nadmierna, a rezygnacja z polskiego systemu bankowego ze względu na globali-
zację rynków finansowych i odrzucenie pojęcia „interesu narodowego” (który
formalnie nie istnieje w Unii Europejskiej i nie jest przez nią chroniony) nie była
wystarczająco przemyślana. W rezultacie nadmiernej prywatyzacji banków i prze-
jęcia zarządzania nimi przez inwestorów zagranicznych następuje odpływ środ-
ków finansowych z Polski lub mniejsza efektywność ich wykorzystania w intere-
sie podmiotów krajowych, transfer zysków do zagranicznych banków-matek,
przesuwanie rentownych operacji za granicę i zmniejszenie wpływów budżeto-
wych z podatków. Występują także utrudnienia kredytowe dla gałęzi wytwórczo-
ści konkurencyjnych w stosunku do akcjonariuszy banku-matki. Ponadto banki
z kapitałem zagranicznym udzielają niewielu kredytów małym i średnim przed-
siębiorstwom, które stanowią większą część miejsc pracy w Polsce. Polska utra-
ciła więc wpływ na funkcjonowanie jednego z najważniejszych elementów syste-
mu finansowego i konieczne jest jego odzyskanie.

Równocześnie trzeba podkreślić, że transformacja systemu bankowego spo-
wodowała nowoczesne, sprawne jego funkcjonowanie. Rynki i instytucje finan-
sowe w Polsce działają obecnie zgodnie z zasadami unijnymi, a ich funkcjonowa-
nie jest usprawniane w myśl postanowień zawartych w Strategii lizbońskiej, tj.
planu akcji w zakresie usług finansowych FSAP (Financial Services Action Plan),
który miał być zrealizowany do końca 2005 r.

Reasumując, prawa własności są w Polsce coraz skuteczniej respektowane,
a funkcjonowanie rynku kapitałowego i sektora finansowego – coraz bardziej
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sprawne. Równocześnie podmioty te, powstałe w znacznej mierze na skutek nie-
uczciwie zagarniętego mienia, przyczyniły się do upadku etyki (skoro elity mogą
kraść, to nie przynosi to ujmy i innym) oraz nadmiernego zróżnicowania docho-
dów, co bardzo utrudnia racjonalizowanie finansów publicznych. Gdyby pomi-
nąć genezę tych podmiotów i związane z nią napięcia społeczne, trzeba stwier-
dzić, że ich rozwój może sprzyjać wzrostowi gospodarki (głównie przez ułatwienie
inwestowania). W okresie integracji Polski z UE i postępującej globalizacji, ry-
nek kapitałowy i sektor finansów są wysoce autonomiczne. Krajowe zasoby fi-
nansowe, jako niemal w pełni mobilne, mogą służyć zarówno rozwojowi Polski,
jak i innych krajów. Zależy to od charakteru polityki gospodarczej Polski.

Kondycja społeczeństwa

Po piętnastu latach transformacji kraju stan społeczeństwa charakteryzują
najdobitniej dwie grupy czynników. Z jednej strony nastąpiły:

– wyraźna poprawa stanu zdrowia społeczeństwa; w latach 1990–2003 śmier-
telność niemowląt zmniejszyła się z 19,3 do 6,8 na 1000 żywych urodzeń, prze-
ciętne trwanie życia kobiet wzrosło z 75,49 do 78,8 lat, a mężczyzn z 66,51 do
70,4 lat, m.in. na skutek znacznych wydatków gospodarstw domowych na zdro-
wie (szacuje się, że sięgają one 5,3% ogółu tych wydatków, co odpowiada 3,9%
PKB)32 ;

– wzrost zamożności mierzony ilością posiadanych dóbr materialnych (np.
w latach 1990–2004 liczba łączy telefonicznych na 1000 mieszkańców wzrosła
z 86,2 do 329, abonentów telefonii komórkowej do 605,  a samochodów ze 138
do 288);

– zmniejszenie – zgodnie z oceną socjologów – zasięgu biedy i ubóstwa; w mar-
cu 2005 r. poniżej granicy niedostatku żyło w Polsce 23% gospodarstw, tj. o 7 punk-
tów procentowych mniej niż w marcu 2000 r.33 ; jednakże w ocenie Banku Świa-
towego dotyczącej nieco wcześniejszych lat 1998–2003, stopa bezwzględnego
ubóstwa (2,15 USD dziennie na osobę) w Polsce wzrosła z 2% do 3%, a zagroże-
nie ubóstwem (poniżej 4,30 USD dziennie) wzrosło z 23% do 27%, co wiązało się
przede wszystkim z wysoką i rosnącą stopą bezrobocia34 ;

32 B. Liberda: Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce,
„Ekonomista” nr 4/2005.

33 Wyniki badania „Diagnoza społeczna 2005”, por. „Rzeczpospolita” z 17-18.09.2005 r. oraz
J. Dryll: Bieda w odwrocie?,  „Nowe Życie Gospodarcze” z 30.10.2005 r.

34 Growth, Property and Inequality in Eastern Europe and the Former Sowiet Union, E.B.R.D.
2005; por. także T. Radzimińska: Powiększa się, czy maleje, „Nowe Życie Gospodarcze” z 13.11.2005 r.
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– wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa, w dużej mierze dzięki wzro-
stowi wydatków gospodarstw domowych na edukację; ocenia się, że na ten cel
wydają one około 2% swoich dochodów, tj. około 1,5% PKB.

Z drugiej strony, istnieje wyraźny brak zadowolenia znacznej części społe-
czeństwa z dokonanych zmian i niechęć  do ich kontynuowania ze względu na
wysokie bezrobocie, wysokie zróżnicowanie dochodów oraz brak (a co najmniej
niedostatek) dbałości o spójność społeczną.

Przyczyn tej sytuacji jest wiele, w tym:
– utopijne oczekiwanie egalitaryzmu związane z powstaniem ruchu „Solidar-

ność”35 ;
– brak zaufania do państwa i do innych ludzi (w Polsce innym ufa 10% ludno-

ści, w Danii 70%, a średnio w UE 50%)36 ;
– przyzwyczajenie się do państwa słabego, do roszczeniowych postaw i na

tym tle pasożytnictwa ludzi rzekomo niezdolnych do pracy;
– populizm polityków i nieposzanowanie prawa;
– uwłaszczenie byłej nomenklatury partyjnej i powstanie „klasy polityków”

bez etosu pracy dla społeczeństwa;
– utożsamianie interesów partii z interesem państwa; rozwój korupcji, nepo-

tyzmu; (w 1996 r. Transparency International, która opracowuje ranking skorum-
powania krajów uwzględniając kilka jej przejawów, lokowała Polskę na 24 miej-
scu z oceną 5,6 punktu, a w 2005 r. spadliśmy na  miejsca 70-76, z oceną 3,4
punktu;37  Polska nie zaakceptowała też ONZ-owskiej konwencji antykorupcyj-
nej z 31 października 2003 r.38 );

– programowa nieudolność „elit” rządzących i inne.
Na tym tle uczciwa praca przestaje być uważana przez znaczną część społe-

czeństwa za potencjalne źródło sukcesu życiowego, a tym samym występuje swe-
go rodzaju etos cwaniactwa, destrukcji, działań anarchicznych39 . Społeczeństwo
Polski staje się więc coraz bardziej zróżnicowane, hybrydowe, co niewątpliwie

35 Znany angielski socjolog Ralf Dahrendorf, w referacie wygłoszonym w marcu 2005 r. na Uni-
wersytecie Warszawskim, uznał rosnące zróżnicowanie dochodów obecnych społeczeństw za ich cechę
charakterystyczną, która nie musi być negatywna, jeśli istnieje otwartość pozycji społecznych (tj. realna
możliwość przechodzenia od grupy do grupy społecznej), jeśli nikt nie może odmówić innym pełnego
uczestnictwa w procesach społecznych i jeśli nikt nie jest całkowicie wykluczony ze społeczeństwa
(tj. zepchnięty poniżej pewnego wspólnego poziomu); por. przedruk pt. Granice nierówności, „Rzeczpo-
spolita”, Plus Minus z 4-5.06.2005 r.

36 J. Czapiński: Poradzą sobie i bez polityków, „Rzeczpospolita”, Plus Minus z 22-23.10.2005 r.
37 A. Kojder: Antykorupcyjny falstart, „Rzeczpospolita” z 22.11.2005 r.
38 A. Stankiewicz: ONZ pomoże PiS, „Rzeczpospolita” z 26.10.2005 r.
39 U. Płowiec: Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki

i społeczeństwa w Unii Europejskiej, [w:] Globalizacja i integracja Europejska, pod red. J. Kotyńskiego,
PWE 2005.

Transformacja Polski w XXI w.
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utrudnia dalszy rozwój kraju. Do utrzymania status quo przyczyniają się rzesze
ludzi obojętnych, zdezorientowanych i zdepolityzowanych, którzy pozwalają sobą
manipulować.

Podstawowe wnioski

Z przedstawionych rozważań wynika, że – mimo znacznych trudności i nie-
dociągnięć – umacniane jest państwo i gospodarka rynkowa, rozwija się społe-
czeństwo.

Dużą zasługę w tym postępie należy przypisać członkostwu Polski w Unii
Europejskiej, wywieranej przez nią presji na usprawnianie funkcjonowania insty-
tucji i gospodarki oraz udzielanej przez nią pomocy technicznej i finansowej.
Równocześnie jednak nie ulega wątpliwości, że dokonana transformacja ma cha-
rakter asymetryczny: osiągnięcia w zakresie reformowania przedsiębiorstw i ryn-
ków są znacznie szersze i głębsze aniżeli w reformowaniu władzy prawodawczej,
sądowniczej, innych instytucji sektora publicznego40  i społeczeństwa.

W tej sytuacji, w celu utrzymania rozwoju kraju i jego przyspieszenia ko-
nieczna jest – na tym etapie transformacji – przede wszystkim racjonalna rekon-
strukcja sektora publicznego i społeczeństwa. Wymaga to nie tylko zmiany syste-
mu edukacji i wychowywania (zwłaszcza młodzieży), lecz także świadomego
tworzenia elit opiniotwórczych i wzorcotwórczych. Dotychczas jednak nie ma
nawet mglistego obrazu modelu polskiego społeczeństwa przyszłości.

Rekonstrukcja sektora publicznego oraz społeczeństwa – i to pilna – potrzeb-
na jest tym bardziej, że obecnie w świecie dokonuje się nowy podział pracy przede
wszystkim pod wpływem dwóch czynników: konkurencji ze strony Chin i Indii
oraz przechodzenia od cywilizacji przemysłowej do informacyjnej. Aby sprostać
tym wyzwaniom po jak najniższym koszcie społecznym, konieczne jest pełnienie
przez państwo roli współorganizatora procesu przechodzenia do tej nowej cywili-
zacji. W tym celu potrzebne są: sprawnie działający sektor publiczny, elity i bar-
dziej wykształcone społeczeństwo.

prof. dr hab. Urszula Płowiec

40 Sektor publiczny w Polsce i na świecie, pr. zbior. pod red. J. Kleera, CeDeWu 2005 oraz J. Kleer,
A. Karpiński, St. Owsiak: Spór o przyszłość sektora publicznego, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”
przy Prezydium PAN, 2005.

Urszula Płowiec
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Paweł  Wieczorek

POLSKA   W   UNII   EUROPEJSKIEJ
–   KILKA   UWAG   W   DRUGĄ   ROCZNICĘ   AKCESJI

Z perspektywy dwóch lat obecności Polski w Unii Europejskiej widać już
dobrze, że akcesja okazała się dla polskiej gospodarki i życia publicznego wstrzą-
sem łagodniejszym niż można było przypuszczać1 . Dowodzą tego chociażby do-
bre wyniki handlu zagranicznego2  (rysunek1), wielkość napływającego do Polski
kapitału obcego3 , a także w miarę stabilny kurs złotego. W krótkim czasie udało
się zwalczyć inflację, która spadła poniżej 1% (rysunek 2), co jest o tyle godne
podkreślenia, że to właśnie znaczny wzrost cen w 2004 r. stanowił najbardziej
negatywny w wymiarze ekonomicznym efekt integracji4 . Nie odnotowano nato-
miast dotychczas znaczącej poprawy na krajowym rynku pracy. Problemem po-
zostaje również nadmierny deficyt sektora finansów publicznych.

1 Z tego zapewne powodu 80% społeczeństwa (badania CEBOS przeprowadzone w styczniu
i lutym 2006 r.) pozytywnie postrzega udział Polski w Unii, co stanowi najwyższy poziom akceptacji dla
członkostwa w UE od 1996 r. Zob. Społeczne poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Styczeń-luty 2006 r., UKIE, <http://www1.ukie.gov.pl>.

2 W 2005 r. wartość polskiego eksportu do państw UE powiększyła się o blisko 17%. Nadal więc
można mówić o ekspansji krajowych firm na wspólnym rynku Unii – chociaż już nie na taką skalę, jak
w 2004 r., kiedy eksport wzrósł aż o 43,6%. Inną sprawą jest to, że głównym źródłem przewag kompara-
tywnych polskich dostawców są relatywnie niskie ceny wyrobów, a więc czynnik, którego ranga będzie
malała w miarę wyrównywania się wysokości kosztów między Polską a starymi krajami UE.

3 W 2004 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła 12,61 mld USD (uwzględ-
niając reinwestowane zyski), a więc była 2-3 razy wyższa niż w latach 2001–2003. Natomiast w 2005 r.
inwestorzy obcy ulokowali w tej formie w Polsce 8,66 mld USD (dane wstępne). Zob. Dane NBP doty-
czące bilansu płatniczego, <http://www.nbp.gov.pl>.

4 W okresie poprzedzającym akcesję narastało przekonanie, że integracja łączy się z dużymi pod-
wyżkami cen. Wzrost wskaźnika inflacji w 2004 r. z 1,6% w styczniu do 4,4-4,6% w drugiej połowie
roku (rys. 3) zdawał się potwierdzać słuszność tych obaw. Oddziaływanie czynników inflacjogennych –
szczególnie skokowego wzrostu popytu wewnętrznego i zewnętrznego na polskie produkty, a także pod-
wyższenia stawek podatku VAT oraz akcyzy na niektóre wyroby i usługi – szybko jednak osłabło,
w efekcie czego wskaźnik inflacji wrócił do niskiego poziomu.
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Rysunek 1

Obroty handlu zagranicznego Polski w latach 2003–2005 (w mld euro)

Kraje UE
Kraje pozostałe

saldo wymiany

Źródło: Dane GUS, <http://www.stat.gov.pl>.
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Rysunek 2

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2004–2006
(w %; analogiczny miesiąc roku poprzedniego = 100)

Źródło: Dane GUS, <http://www.stat.gov.pl>. Poziom referencyjny: 2004 r. – Raport o konwergencji
z 2004 r., Bruksela, 20.10.2004 r. COM(2004)690,
<http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2004/cr2004_pl.pdf>.
Lata 2005–2006: obliczenia własne.
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Kwestie makroekonomiczne

Polska rozwija się wyraźnie szybciej niż stare kraje Unii (UE-15), chociaż
pozostałe kraje akcesyjne (UE-10) – zwłaszcza republiki bałtyckie oraz Słowacja
– charakteryzują się jeszcze wyższą dynamiką PKB (tabela 1). W konsekwencji
luka w poziomie PKB na 1 mieszkańca między państwami UE-15 a Polską (oraz
pozostałymi krajami akcesyjnymi, z wyjątkiem Malty) zmniejsza się, ale nadal
pozostaje bardzo duża (rysunek 3)5 . Z danych przedstawionych na rysunku 1
wynika, że relacje w poziomie rozwoju państw poszerzonej Unii (UE-25) stop-
niowo zmieniają się na korzyść nowych krajów, choć oczywiście zniwelowanie
wewnątrzunijnych dysproporcji w poziomie PKB stanowi wyzwanie na miarę
historyczną. Również Polska uczyniła krok naprzód w tym względzie – w latach
1998–2005 luka w wielkości PKB per capita zmniejszyła się w stosunku do prze-
ciętnej wartości tego wskaźnika dla UE-25 o 4,9 punktu procentowego – chociaż
większość pozostałych państw UE-10 zdołała osiągnąć znaczniejszy postęp. Po
części stanowiło to jednak efekt statystyczny związany z niskim w niektórych
krajach poziomem wyjściowym PKB na 1 mieszkańca w 1998 r., co ułatwiło uzy-
skanie znaczącego przyrostu tego parametru w ciągu kilku kolejnych lat.

Paweł Wieczorek

5 W 2005 r. Polska dysponowała PKB per capita stanowiącym zaledwie połowę średniego pozio-
mu dla powiększonej Unii (UE-25).

Tabela 1

Dynamika PKB wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2003–2007 (w%)

Kraje UE-15 (średnia)

Czechy

Estonia

Litwa

Łotwa

Polska

Słowacja

Słowenia

Węgry

1,1

3,2

6,7

10,5

7,2

3,8

4,5

2,7

2,9

2,3

4,4

7,8

7,0

8,3

5,3

5,5

4,2

4,2

1,4

4,8

8,4

7,0

9,1

3,4

5,1

3,8

3,7

2,0

4,4

7,2

6,2

7,7

4,3

5,5

4,0

3,9

2,2

4,3

7,4

5,8

7,1

4,5

6,3

4,2

3,9

       Kraje  2003 r. 2004 r.        2005 r.1)         2006 r.1)    2007 r.1)

1) Prognoza Komisji Europejskiej z listopada 2005 r.
Źródło: Autumn 2005 Economic Forecasts, s. 121,
http:// europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2005/eeen.pdf
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53,7

70,9

49,8

122,3

123,6

68,4

61,6

50,7

46,2

83,8

103,7

138,1

109,0

98,0

82,9

54,9

230,8

118,1

72,6

123,9

108,2

[71,6]  81,0

112,7

118,2

116,0

108,2

33,5

31,8Bułgaria

Rumunia

Łotwa

POLSKA

Litwa

Słowacja

Estonia

Węgry

Malta

Portugalia

Czechy

Słowenia

Grecja

Cypr

Hiszpania

Włochy

Średnia dla UE-15

Niemcy

Francja

Finlandia

W. Brytania

Belgia

Szwecja

Austria

Holandia

Dania

Irlandia

Luksemburg

6,4

7,6

13,0

4,9

12,3

6,7

15,7

10,9

-7,2

-7,0

7,2

9,4

12,5

4,7

9,3

-1,1

-6,1

-5,0

0,3

4,3

2,1

4,5

-0,7

4,8

0,7

-11,0

41,7

21,7

Wskaźnik PKB per capita
1) w Unii Europejskiej w 2005 r.

(w %; UE-25=100%)

Zmiany w poziomie PKB per capita 

w latach 1998-2005 (w punktach proc.)

1) Według parytetu siły nabywczej (PPS).
Źródło: Dane Eurostat.

Rysunek 3

Wskaźnik PKB per capita 1) w Unii Europejskiej w 2005 r.
(w %; UE-25 = 100%)

1) Według parytetu  siły nabywczej (PPS).
Źródło: Dane Eurostat.

Zmiany w poziomie PKB per capita
w latach 1998–2005 (w punktach proc.)

6,4

7,6

13,0

4,9

12,3

6,7
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-7,2

-7,0

7,2

9,4

12,5

4,7

9,3

-1,1

-6,1
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0,3

4,3

2,1

4,5

-0,7

4,8

0,7

21,7
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S y t u a c j a  n a  r y n k u  p r a c y

Radykalnych zmian nie widać na krajowym rynku pracy – Polska nadal nale-
ży do państw o najwyższej w Unii Europejskiej stopie bezrobocia, sięgającej 18%6 ,
a zarazem o najniższym wskaźniku aktywności zawodowej, wynoszącym 55,2%7 .
W żadnym innym kraju Unii o pracę nie jest tak trudno jak w Polsce, z wyjątkiem
Słowacji, gdzie w latach 2000–2004 stopa bezrobocia wahała się w granicach
18–19%, następnie stopniowo malała – do 15,8% w styczniu 2006 r. Polskie bez-
robocie ma strukturalny charakter i w dużej części jest konsekwencją wysokich
pozapłacowych kosztów pracy oraz małej elastyczności rynku pracy. Doświad-
czenia państw strefy euro wskazują jednak, że można skutecznie promować za-
trudnienie oraz zwalczać bezrobocie. Przeciętny wskaźnik bezrobocia w grupie
12 krajów euro – wynoszący w styczniu 2006 r. 8,2%  – pozostaje przeszło dwu-
krotnie niższy niż w Polsce, natomiast wskaźnik aktywności zawodowej (63%
w 2004 r.) – znacząco wyższy.

Kraje Unii Europejskiej przyjmując Strategię lizbońską postawiły przed sobą
bardzo ambitne cele w dziedzinie aktywizacji zawodowej, zobowiązując się m.in.
do działania w kierunku zwiększenia do 70% średniego poziomu stopy zatrudnie-
nia w państwach UE-15. W polskich realiach wywiązanie się z tego rodzaju zobo-
wiązań nie będzie łatwe. Należy przy tym pamiętać, że w ramach wspierania wzro-
stu aktywności zawodowej oraz zatrudnienia w Unii są ustalane różnego rodzaju
cele cząstkowe, tak jak przykładowo miało to miejsce na szczycie Unii Europej-
skiej w marcu 2006 r. w Brukseli. Zdecydowano wówczas m.in., że do końca
2007 r. każda młoda osoba, która przerwała naukę i pozostaje bez zatrudnienia
powinna w ciągu 6 miesięcy otrzymać propozycję pracy, stażu, dodatkowego szko-
lenia lub innego rozwiązania ułatwiającego zatrudnienie się. Do 2010 r. okres ten
powinien zostać skrócony do nie więcej niż 4 miesięcy8 .

Problemu wysokiego bezrobocia w Polsce oczywiście nie rozwiąże otwarcie
dla polskich pracowników rynków pracy w państwach UE-15, choć możliwość
legalnego zatrudnienia za granicą będzie łagodzić napięcia na niektórych lokal-
nych rynkach pracy. Poza Wielką Brytanią, Irlandią i Szwecją, które w ogóle zre-
zygnowały z wprowadzenia okresu przejściowego w zakresie swobody przepływu

Paweł Wieczorek

6 Dane GUS dotyczące bezrobocia rejestrowanego w styczniu i lutym 2006 r. Stopa bezrobocia na
poziomie 18% oznacza 2,87 mln osób bez pracy. Zdaniem GUS, co trzecia osoba zaliczana do grona
bezrobotnych jednak pracuje, tyle że w szarej strefie. W 2004 r. dotyczyło to 978 tys. osób. Por. Rocznik
Statystyczny 2005, GUS, s. 233.

7 Dane BAEL dotyczące IV kwartału 2005 r. Według ocen Eurostat, wskaźnik aktywności zawo-
dowej wyniósł w Polsce w 2004 r. 51,7%.

8 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli 23-24.03.2006 r. Konkluzje prezydencji, 775/06
CONCL 1, Bruksela, 24.03.2006 r., s. 11.
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osób9, od maja 2006 r. polscy pracownicy będą mogli bez ograniczeń podejmować
pracę w Portugalii, Hiszpanii, Finlandii, Grecji, a od stycznia 2007 r. także w Holandii.

S t a n  f i n a n s ó w  p u b l i c z n y c h

W lipcu 2004 r. – w związku z zaliczeniem Polski do krajów o nadmiernym
deficycie sektora finansów publicznych – Rada ds. Ekonomicznych i Finanso-
wych (ECOFIN) zobowiązała Polskę do zmniejszenia deficytu poniżej 3% PKB
do końca 2007 r.10  Uzgodniona wówczas ścieżka schodzenia z nadmiernego defi-
cytu wynikała ze strategii budżetowej przedstawionej przez Polskę w tzw. pro-
gramie konwergencji przesłanym do Brukseli w maju 2004 r. Na podstawie ana-
lizy zaktualizowanej wersji tego programu ze stycznia 2006 r.11 , Rada ECOFIN –
opierając się na opinii Komisji Europejskiej12  – uznała, że Polska może mieć
problemy z wyeliminowaniem nadmiernego deficytu nie tylko do końca 2007 r.,
ale także w ciągu następnego roku13 .

Zaktualizowany program konwergencji ze stycznia 2006 r. przewiduje co prawda
obniżenie deficytu w relacji do PKB do 2,2% w 2007 r. i 1,9% w 2008 r., ale efekt
ten uzyskano wliczając do dochodów sektora finansów publicznych składki gro-
madzone w otwartych funduszach emerytalnych (OFE). Taki manewr jest jednak
niezgodny z metodologią liczenia deficytu stosowaną przez Eurostat i Polska od
2007 r. musi zaprzestać tej praktyki14 . Spowoduje to statystyczny wzrost deficytu

Polska w Unii Europejskiej

9 W lutym 2006 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z funkcjonowania okresów
przejściowych określonych w Traktacie akcesyjnym z 2003 r., z którego m.in. wynika, że w Wielkiej
Brytanii, Irlandii i Szwecji nie stwierdzono negatywnego wpływu imigracji zarobkowej z nowych kra-
jów UE na miejscowe rynki pracy. Sprawozdanie z funkcjonowania ustaleń przejściowych (w okresie od
1.05.2004 r. do 30.04.2006 r.), COM(2006) 48 końcowy, Bruksela, 8.02.2006 r.

10 Council Opinion on the Convergence Programme of Poland, 11196/04, UEM 134, Brussels,
6 July 2004, s. 3.

11 Program konwergencji z 2004 r. oraz kolejne jego aktualizacje dostępne są na stronie interneto-
wej Ministerstwa Finansów <http://www.mf.gov.pl>.

12 Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie oceny polskiego programu konwergencji, IP/06/247
z 1.03.2006 r., s. 1-3.

13 W związku z tym Polska została zobowiązana do podjęcia bardziej intensywnych działań na
rzecz ograniczenia nadmiernego deficytu, w tym: a) przeznaczenia na ten cel wszystkich ponadplano-
wych nadwyżek dochodów oraz oszczędności w wydatkach budżetowych; b) poprawienia stabilności
zreformowanego systemu rent i emerytur; c) wzmocnienia ram instytucjonalnych finansów publicznych
przez wprowadzenie reguły określającej maksymalne tempo wzrostu wydatków budżetowych. Council
Opinion on the Convergence Programme of Poland, 7383/06, UEM 89, Brussels, 14 March 2006, s. 7-8.

14 Trudno powiedzieć, czy uda się jeszcze zmienić stanowisko Eurostat w kwestii metodologii
obliczania deficytu sektora finansów publicznych, chociaż być może Polska zyska w tym względzie
sojuszników, jako że także inne państwa UE stoją wobec konieczności reformy systemu emerytalno-
-rentowego.
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w relacji do PKB o 1,8-2,0 punktu procentowego w skali roku (rysunek 4). Tym
samym skala nierównowagi wyniesie odpowiednio 4,1% w 2007 r. (a nie 2,2%,
jak zapisano w zaktualizowanym programie konwergencji) oraz 3,7% w 2008 r.
(a nie 1,9%), a więc kształtować się będzie powyżej pułapu dopuszczonego przez
prawo wspólnotowe (3%)15 .

Eksperci są zgodni, że bez ustabilizowania finansów publicznych może dojść
do stłumienia ożywienia w polskiej gospodarcze. Nie uda się również należycie
zdyskontować szans otwierających się dzięki włączeniu Polski w proces integra-
cji europejskiej. Brak postępów w walce z deficytem może także – przynajmniej
teoretycznie – spowodować ograniczenie dostępu do Funduszu Spójności16 , na
który przypada trzecia część środków zarezerwowanych dla Polski w budżecie
UE na wsparcie działań strukturalnych w latach 2004–2006.

S t r a t e g i a  l i z b o ń s k a

W opracowanym przez działający w Londynie ośrodek Centre for European
Reform w Londynie (CER) rankingu państw UE – zestawionych pod względem
zaangażowania się w implementację Strategii lizbońskiej w 2005 r. – Polska zo-
stała sklasyfikowana na przedostatnim miejscu, wyprzedzając jedynie Maltę. Istot-
ne jest to, że w stosunku do oceny dotyczącej 2004 r. Polska została przesunięta
w dół o 4 pozycje, co stanowi największą zmianę in minus w całej stawce, poza
Czechami i Słowacją (które jednak – zwłaszcza Czechy – nadal zajmują wyższą
pozycję w rankingu niż Polska)17 . Wydaje się jednak, iż raport został przygoto-
wany na podstawie niepełnych danych źródłowych, dotyczących w dodatku lat
2003–200418  i przez to można mieć wątpliwości, czy należycie odzwierciedla
wysiłki, jakie Polska podejmuje na rzecz wdrażania programu reform w poszczegól-
nych obszarach problemowych objętych procesem lizbońskim. Inną sprawą jest, że
Polska jako kraj borykający się wciąż z wieloma problemami okresu transformacji
siłą rzeczy nie może należeć do państw liderujących europejskim reformom.

Paweł Wieczorek

15 Komunikat Komisji ..., IP/06/247..., op.cit., s. 3.
16 Wynika to z art. 6 rozporządzenia Rady UE nr 1164/94 z 16.05.1994 r. w sprawie utworzenia

Funduszu Spójności („Official Journal” L 130, 25/05/1994, p. 0001-0013), zgodnie z którym dopóki
w danym kraju występuje nadmierny deficyt, dopóty kraj ten nie może korzystać ze środków Funduszu
dla sfinansowania nowych projektów inwestycyjnych. Środki te są bowiem zarezerwowane wyłącznie
dla państw, które z powodzeniem realizują programy konwergencji, a jednocześnie charakteryzują się
PKB na 1 mieszkańca nieprzekraczającym 90% średniej dla UE.

17 A. Wanlin: The Lisbon Scorecard VI will Europe’s economy rise again?, CER, London 2006, s. 9.
18 Zob. wypowiedź Andrzeja Kaczmarka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, pod-

czas briefingu 21.03.2006 r., <http://.www.mg.gov.pl>.
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Rysunek 4
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Priorytetem działań Polski w ramach procesu lizbońskiego jest stworzenie
innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki. Szansę na przyspieszenie tempa zmian
stwarza „Krajowy program reform na lata 2005–2008 na rzecz realizacji Strategii
lizbońskiej”, w wersji przyjętej przez Radę Ministrów w końcu grudnia 2005 r.19

Program koncentruje się na sześciu obszarach priorytetowych – wyznaczonych
również przy uwzględnieniu założeń dokumentu „Solidarne państwo” – obejmu-
jących: a) konsolidację finansów publicznych; b) rozwój przedsiębiorczości;
c) wzrost innowacyjności przedsiębiorców; d) rozwój i modernizację infrastruk-
tury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych; e) tworze-
nie i utrzymanie nowych miejsc pracy oraz zmniejszanie bezrobocia; f) poprawę
zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw przez inwestowanie w ka-
pitał ludzki. W styczniu 2006 r. na temat realizowanego przez Polskę oraz inne
kraje Unii programu reform wypowiedziała się pozytywnie Komisja Europejska20 .

Pierwsze sukcesy, pierwsze problemy

Niewątpliwym sukcesem Polski w początkowym okresie członkostwa jest
uzyskanie na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli w grudniu 2005 r. bardzo
przyzwoitej – jak na wyraźnie widoczną tendencję do ograniczania ram finanso-
wych Unii – koperty finansowej, gwarantującej w latach 2007–2013 transfery
netto z budżetu Unii w wysokości średnio 10 mld euro rocznie (rysunek 5). Ozna-
cza to czterokrotny wzrost wsparcia netto w stosunku do przeciętnej jego wielko-
ści (2,55 mld euro) w latach 2004–2006. Od 2007 r. Polska powinna stać się
największym beneficjentem budżetu unijnego, oczywiście przy założeniu pełnego
wykorzystania dostępnych funduszy strukturalnych. Na podstawie doświadczeń
związanych z absorpcją środków unijnych w początkowym okresie członkostwa
Polski w Unii podjęte zostały działania – głównie legislacyjne – które powinny
przyczynić się do udrożnienia systemu wykorzystywania wsparcia strukturalnego21 .

Sukces w sprawach finansowych nie oznacza jednak, że pozycja Polski w Unii
Europejskiej może być porównywalna z pozycją dużych krajów UE-15, silnych
gospodarczo i politycznie, o bardzo długim stażu członkowskim, z których więk-
szość – w tym zwłaszcza Francja i Niemcy – uważane są za swoiste lokomotywy

Paweł Wieczorek

19 Zob.<http://www.mg.gov.pl>.
20 Czas wrzucić wyższy bieg. Nowe partnerstwo na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,

COM(2006), 30 wersja ostateczna, Bruksela, 25.01.2006 r. Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie
oceny przedstawionego przez Polskę Krajowego Programu Reform, MEMO/06/43 z 25.01.2006 r.

21 Szerzej na ten temat zob.: M. Murawski, A. Siejda, P. Żuber: Absorpcja funduszy struktural-
nych, „Zeszyty BRE Bank-CASE” nr 81/2005. Materiały z 81 seminarium BRE BANK SA, Centrum
Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 8.12.2005 r., s. 7 i nast.
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Rysunek 5
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1) Po odliczeniu składki członkowskiej przekazywanej przez Polskę do budżetu UE od maja 2004 r.
2) Dane dotyczące lat 2004–2006 podane zostały przez Ministerstwo Finansów w PLN. Przeliczenia PLN na € dokonano wykorzystując średnioroczny

kurs PLN/€ podany przez NBP, wynoszący w 2004 r. – 4,5340, zaś w 2005 r. – 4,0254. Z kolei dla 2006 r. zastosowano kurs PLN/€ 3,97, przyjęty w ustawie
budżetowej na ten rok.

3) Wartość średnioroczna, wynikająca z ustaleń podjętych w ramach perspektywy finansowej 2007–2013.
Źródło: Lata 2002–2004: sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 r., s. 223, 225; 2003 r., s. 214, 218;

2004 r., s. 235. Lata 2005–2006: Uzasadnienie do ustawy budżetowej na rok 2005, s. 276; 2006 r., s. 265. Lata 2007–2013: ustalenia dotyczące perspektywy
finansowej 2007–2013, podjęte na szczycie UE 15.12.2005 r. w Brukseli.
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procesu integracji europejskiej. Pokazał to przebieg szczytu Unii Europejskiej
w Brukseli w marcu 2006 r., kiedy Polsce nie udało się na przykład przeforsować
pomysłu na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego UE, bowiem zdecydo-
wana większość krajów Unii poparła propozycje Komisji Europejskiej zawarte
w „zielonej księdze” na temat energii22 .

Polska lansowała koncepcję stworzenia nowego porozumienia energetyczne-
go (trochę na wzór NATO), którego członkowie – także spoza Europy (USA,
Kanada) – byliby zobligowani do energetycznej solidarności, włączając w to dzie-
lenie się zapasami w sytuacji przerw w dostawach surowców energetycznych.
Kraje Unii Europejskiej ostatecznie uznały, że nowa instytucja nie jest potrzebna,
natomiast opowiedziały się za działaniami na rzecz: a) dokończenia budowy na
obszarze Unii konkurencyjnego i w pełni zliberalizowanego rynku energii elek-
trycznej oraz gazu; b) dywersyfikacji zaopatrzenia w nośniki energii przez budowę
terminali do odbioru gazu skroplonego (LNG); c) rozbudowy narodowych rezerw
gazu i stworzenia mechanizmu ewentualnego dzielenia się nimi; d) budowy trans-
granicznych połączeń gazociągów i sieci energetycznych (tzw. interkonektorów);
e) zmniejszenia zużycia energii o 20% przez poprawę efektywności energetycznej;
f) stworzenia wspólnej polityki zagranicznej Unii w dziedzinie energii; g) zwięk-
szenia (do 15% w 2015 r.) udziału energii ze źródeł odnawialnych23 .

Dużego zaangażowania ze strony Polski (łącznie z okresowym blokowaniem
negocjacji w sprawie niższych stawek VAT) wymagało wyjaśnienie możliwości
utrzymania 7% stawki VAT na nowe mieszkania po upływie w 2007 r. okresu
przejściowego. Problem ten powstał, gdy kraje UE-15 zaczęły się domagać przed-
łużenia do 2010 r. prawa do korzystania ze zmniejszonych stawek VAT od usług
wymagających dużego nakładu pracy ręcznej (np. usługi fryzjerskie, naprawa ro-
werów itp.). Polska powiązała tę sprawę z kwestią VAT od usług budowlanych
i zażądała prawa do utrzymania po 2007 r. obniżonej (7%) stawki VAT od
nowych mieszkań. W ramach poszukiwania rozwiązania satysfakcjonującego
Polskę Komisja Europejska zaproponowała skorzystanie z istniejącej możliwości
bezterminowego objęcia niższą stawką VAT tzw. budownictwa społecznego, któ-
rego definicja jest bardzo pojemna. Zgodnie z praktyką dotychczas stosowaną
w Unii, do tej formy budownictwa można zaliczyć wszystkie domy, w których
jest więcej niż jedno mieszkanie, a także domy jednorodzinne i mieszkania o po-
wierzchni użytkowej nieprzekraczającej 350 m2, z wyłączeniem budownictwa luk-

22 Zielona księga. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej
energii, COM(2006), 105 wersja ostateczna, Bruksela, 8.03.2006 r. Posiedzenie Rady Europejskiej
w Brukseli 23-24.03.2006 r...., op.cit., s. 13-17, 29-34.

23 Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli 23-24.03.2006 r...., op.cit., s. 13-17, 29-34.
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susowego24  oraz domków letniskowych. Załatwienie sprawy obniżonego VAT
od nowych mieszkań spowodowało, iż Polska ostatecznie zaakceptowała porozu-
mienie dotyczące stawki VAT od usług pracochłonnych, na czym zależało kra-
jom UE-15.

Wchodząc do Unii Europejskiej, Polska zgodziła się na przekazanie części
swoich suwerennych uprawnień – szczególnie w zakresie spraw gospodarczych –
Komisji Europejskiej, a także innym organom wspólnotowym. Teraz Komisja,
działając w ramach swoich właściwości, sprawdza na przykład, czy Polska re-
spektuje wspólnotowe zasady udzielania pomocy publicznej i czy przestrzega
ustalonych limitów produkcji rolnej. W obszarze pomocy publicznej efektem dzia-
łań Komisji jest wszczęcie wielu formalnych procedur dochodzeniowych w celu
ustalenia zgodności udzielanej w Polsce pomocy publicznej ze wspólnym ryn-
kiem. Jedna z tych procedur – wszczęta przez Komisję Europejską w listopadzie
2005 r. – dotyczy sprawy kontraktów długoterminowych w energetyce (KDT)25 .
Istnieje groźba, że jeśli Komisja uzna KDT za ukrytą i, co ważniejsze, niezgodną
ze wspólnym rynkiem formę pomocy publicznej – elektrownie będą musiały zwró-
cić w sumie około 7 mld zł.

Kontrakty długoterminowe były zawierane przez przedsiębiorstwa wytwarza-
jące energię z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) w połowie lat dzie-
więćdziesiątych. Niektóre z tych kontraktów wygasną w 2006 r., ale większość
ma jeszcze obowiązywać przez kilka lat; najdłuższy wygaśnie w 2027 r. KDT
były formą finansowania koniecznych inwestycji w energetyce, którym – wobec
braku zdolności kredytowej – nie mogły podołać elektrownie. Dzięki KDT – okre-
ślającym wielkość sprzedaży, wysokość ceny i okres odbioru przez PSE zakon-
traktowanej energii – elektrownie stały się dla banków wiarygodnymi partnerami
i zaciągnęły ponad 20 mld zł kredytów. Kontrakty długoterminowe w energetyce
stały się problemem w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej. Po pierw-
sze, KDT uniemożliwiają swobodny obrót energią26 , do czego Komisja Europej-
ska mocno zachęca kraje członkowskie. Po drugie, KDT uprzywilejowują wybra-
ne firmy (elektrownie, które podpisały tego rodzaju kontrakty), a tym samym
zakłócają konkurencję na wspólnym rynku. Stroną kontraktów są Polskie Sieci
Elektroenergetyczne – spółka Skarbu Państwa, którą Komisja Europejska traktuje

24 Do budownictwa luksusowego zalicza się obiekty mające tarasy i balkony o powierzchni powyżej
65 m2 (na jeden lokal), basen kryty lub odkryty oraz kort tenisowy lub inne obiekty sportowe. Ponadto
wartość robót wykończeniowych, licząc razem z materiałami, musi przekroczyć 50% łącznej ceny lokalu.

25 Komisja Europejska wyraziła swoje stanowisko w sprawie KDT w informacji opublikowanej
w DzU UE C 53/8 z 2.03.2006 r., s. 8-20.

26 W 2005 r. w ramach KDT wytworzono ok. 50% całej wyprodukowanej w Polsce energii
elektrycznej.
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jako instytucję państwową. Rozwiązanie problemu KDT nie jest sprawą prostą27

– kontrakty długoterminowe są bowiem formalnie zawartymi umowami, które muszą
być dotrzymane, a ponadto unieważnienie KDT spowodowałoby utratę przez nie-
które elektrownie zdolności obsługi kredytów zaciągniętych na inwestycje.

Wobec poważnego problemu stoi grupa około 70 tys. polskich producentów
mleka, którym grożą kary finansowe za przekroczenie w 2005 r. ustalonych limi-
tów dostaw mleka. Unia Europejska wprowadziła ścisłe limity produkcji mleka,
bowiem – z uwagi na korzystne jego ceny – w krajach UE-15 szybko rosła nad-
produkcja, co skutkowało wzrostem zapasów masła i mleka w proszku. Sami rol-
nicy szacują, że kara może wynieść około 70 gr za każdy litr powyżej limitu.
W tej sytuacji mleczarze domagają się, żeby Komisja Europejska podwyższyła
Polsce limit produkcji mleka. Aby tak się mogło stać, Polska musi udowodnić, że
w kraju rośnie spożycie mleka i jego wyrobów, co potwierdzają dane GUS28 .

Debata nad przyszłością Unii Europejskiej

Unia jest strukturą dynamiczną, podlegającą nieustannym przemianom.
Polska od chwili wejścia do Unii może mieć bezpośredni wpływ na kształt i bieg
spraw w przyszłej Unii, a zarazem ponosi współodpowiedzialność za wszelkie
decyzje. Jest to o tyle istotne, iż nowe kraje znalazły się w Unii w trudnym dla
integracji europejskiej momencie. Nie chodzi tu jedynie o problemy, jakie wystą-
piły w toku procedury ratyfikacji Traktatu konstytucyjnego29 , lecz o rozstrzy-
gnięcie bardzo złożonych  kwestii, takich jak:

– przyszły kształt ustrojowy Unii Europejskiej; w tym kontekście pojawiają
się różne odpowiedzi i koncepcje (Europa ojczyzn, Europa regionów);

– kierunek ekonomiczno-społecznego rozwoju Unii; kwestią do dyskusji jest
jak pogodzić europejski model społeczny, łączący wzrost gospodarczy z równo-
wagą społeczną (ochrona zatrudnienia,  rozbudowane systemy zabezpieczenia

27 Propozycje w tym zakresie zawiera Program dla elektroenergetyki, przyjęty przez Radę Mini-
strów w  marcu  2006 r.  Program  dostępny  jest  m.in.  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  Gospodarki
<http://www.mgip.gov.pl>.

28 Wynika z nich, iż w 2004 r. rolnicy dostarczyli do mleczarni 7,8 mld l, a w 2005 r. już 8,4 mld l,
przy zachowaniu tej samej wielkości produkcji 11,8 mld l. Oznacza to, że 660 mln l zamiast pozostać
w gospodarstwach, trafiło na rynek.

29 W przeprowadzonych w tej sprawie we Francji (29.05.2005 r.) i Holandii (1.06.2005 r.) ogólno-
narodowych referendach zwyciężyli przeciwnicy Konstytucji, co postawiło pod znakiem zapytania dal-
szy los Traktatu. Dotychczas żaden kraj formalnie nie zażądał renegocjacji Konstytucji lub też wstrzy-
mania procesu jej ratyfikacji, jednak wyniki referendum we Francji i Holandii stworzyły negatywną
atmosferę wokół całej sprawy, co m.in. zadecydowało o odłożeniu referendum w Niemczech i Wielkiej
Brytanii.
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społecznego) z wymaganiami globalizującej się gospodarki światowej, co wysu-
wa na plan pierwszy potrzebę wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności
gospodarek Unii; innym niezwykle ważnym aspektem tego problemu jest koniecz-
ność zreformowania wspólnej polityki rolnej;

– sposób umocnienia tożsamości politycznej i wojskowej Unii; dotychczas
integracja europejska miała przede wszystkim wymiar ekonomiczny (ustanowio-
no wspólny rynek z czterema  swobodami, umocniono reguły konkurencji, utwo-
rzono strefę wspólnej waluty), natomiast Unia chce obecnie odgrywać rolę po-
ważnego aktora na arenie międzynarodowej również na płaszczyźnie politycznej;

– strategia dalszego rozszerzania się struktur Unii; o członkostwo zabiegają
kolejne kraje, w tym państwa Europy Południowej, a także Turcja;

– rola poszczególnych państw w procesie decyzyjnym; chodzi o wyważenie
interesów różnych grup państw (starych i nowych, dużych i małych, słabych i sil-
nych), przy uwzględnieniu zasady solidarności wyrażającej się we wspieraniu
państw słabszych30 .

Jedną z konsekwencji zawirowań w procesie integracji europejskiej jest nasi-
lenie się w wielu krajach Unii zjawisk protekcjonistycznych. Prasa światowa
w pierwszych miesiącach 2006 r. cytowała liczne wypowiedzi członków Komisji
Europejskiej, przestrzegających przed negatywnym wpływem tego zjawiska na
wspólny rynek31 .

*

Członkostwo w Unii Europejskiej oznacza jakościowo nowe usytuowanie
Polski na scenie europejskiej. Po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci Polacy mogą
uczestniczyć na równych prawach z innymi narodami w podejmowaniu decyzji
o istotnym znaczeniu dla całego kontynentu. Trudność polega na tym, że Unia
jest specyficzną strukturą, która funkcjonuje na zasadzie kompromisu, a nie ulty-
matywnych żądań. Dlatego bardzo istotna jest postawa konstruktywnego angażo-
wania się w sprawy europejskie, umiejętność zawiązywania koalicji oraz szuka-

30 Istotę dylematów, przed którymi stoi UE w sposób pogłębiony, a zarazem przystępny, wyłożył
J. Barcz w publikacji pt. Przyszłość Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, udostępnionej na stronie in-
ternetowej UKIE <http://www1.ukie.gov.pl>.

31 Zdaniem José Manuela Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, mamy niekiedy do
czynienia z „powrotem do retoryki nacjonalistycznej”, a „Europa potrzebuje innego wymiaru”, bowiem
„nie można stawić czoła globalizacji z 25 minirynkami”. W podobnym duchu wypowiadał się Günter
Verheugen, komisarz ds. przedsiębiorczości i przemysłu, stwierdzając, iż „niektóre rządy europejskie
prowadzą bardzo niebezpieczną grę z protekcjonizmem”. Z kolei Danuta Hübner, komisarz ds. polityki
regionalnej, przestrzegała przed przejawami protekcjonizmu, który „idzie pod prąd integracji europej-
skiej i szkodzi wspólnemu rynkowi”.
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nia rozwiązań możliwych do przyjęcia przez inne kraje. Należy dbać o to, aby
Polska była postrzegana przez pozostałe kraje oraz instytucje wspólnotowe jako
stabilny i odpowiedzialny członek Unii, przywiązany do ideałów integracji euro-
pejskiej, a także respektujący zasady swobody przepływu czynników produkcji,
bezpieczeństwa własności prywatnej (w tym inwestycji zagranicznych) oraz nie-
zależności banku centralnego. Inaczej trudno będzie Polsce znaleźć wystarczają-
ce poparcie dla inicjatyw zgłaszanych na forum Unii Europejskiej.

dr Paweł Wieczorek
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Dariusz  Łubian
Arkadiusz  Jówko

NADZÓR   PREZESÓW   SĄDÓW   REJONOWYCH
I  MINISTRA  SPRAWIEDLIWOŚCI

NAD  DZIAŁALNOŚCIĄ  KOMORNIKÓW

Zapewnienie wykonania wyroków sądowych należy do podstawowych zadań
państwa prawa w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Przymusowe wykonywanie
orzeczeń sądowych i innych prawomocnych tytułów wykonawczych stanowi mo-
nopol państwa, które powierza je uprawnionym organom. W Polsce ustawowymi
organami prowadzącymi egzekucję wyroków sądowych w ramach przyznanych
uprawnień są: sąd oraz komornik. Od 2002 r. komornik – mając monopol w za-
kresie przymusowej egzekucji – prowadzi czynności egzekucyjne na własny ra-
chunek1  (w ramach prywatnej kancelarii) i obecnie traktowany jest jak przedsię-
biorca2 . Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz
orzeczeniom sądu. Korzysta przy tym ze statusu funkcjonariusza publicznego,
co przejawia się m.in. w tym, iż wykonywanie tytułów egzekucyjnych gwaranto-

1 Na mocy ustawy z 18.09.2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz
niektórych innych ustaw (DzU nr 130, poz. 1452). Uprzednio komornik był zatrudniany przez sąd rejo-
nowy. Rozwiązania dotyczące powierzenia wykonywania przymusowej egzekucji samodzielnym komor-
nikom przyjęto w niektórych krajach Unii Europejskiej, np. we Francji, Holandii, Belgii, na Węgrzech
(K. Lubiński: Systemy organów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych w państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji komornika sądowego, Egzekucja
na świecie – dodatek specjalny do „Currendy”, Sopot 1995).

2 W związku z tym, że komornicy prowadzą działalność na własny rachunek, uprawnienia kon-
trolne NIK wynikające z art. 2 ustawy z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (DzU z 2001 r., nr 85,
poz. 937, ze zm.) nie dotyczą komorników (z wyjątkiem wywiązywania się komorników z zobowiązań
finansowych na rzecz państwa oraz korzystania z majątku lub środków państwowych bądź komunalnych).

USTALENIA   NIEKTÓRYCH   KONTROLI
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wane jest przymusem państwowym. Jeśli egzekucja komornicza nie umożliwia
szybkiego i pełnego wykonywania orzeczeń sądów, to nie może być mowy o pra-
worządności i prawidłowym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Nieza-
pewnienie sprawnej egzekucji przez państwo prowadzi do poszukiwania przez
część wierzycieli innych sposobów dochodzenia roszczeń od dłużników (np. przez
firmy windykacyjne), a niekiedy do działań pozaprawnych. Brak skuteczności
działań funkcjonariuszy publicznych przyczynia się do lekceważenia prawa, pod-
waża zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i godzi w autorytet państwa. Państwo
powinno zapewnić instrumenty skutecznego oddziaływania na komorników i na-
leżycie z nich korzystać. Dlatego szczególnie ważny jest nadzór państwa nad dzia-
łalnością komorników, sprawowany przez ministra sprawiedliwości i prezesów
sądów w zakresie określonym ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądo-
wych i egzekucji3  (w skrócie: ukse).

Przeprowadzona przez NIK w 2005 r. kontrola sprawowania przez prezesów
sądów rejonowych i ministra sprawiedliwości nadzoru na działalnością komorni-
ków wykazała, że nadzór nad działalnością komorników był niezadowalający.
Minister sprawiedliwości oraz prezesi sądów powszechnych4  nie dysponowali
pełnymi informacjami, niezbędnymi do sprawowania skutecznego nadzoru, oraz
nie w pełni wykorzystywali przysługujące im uprawnienia nadzorcze i możliwo-
ści podjęcia działań organizacyjno-legislacyjnych. Podejmowane w ramach nad-
zoru działania nie doprowadziły do istotnej poprawy efektywności egzekucji ko-
morniczej w okresie 2000 r. – I połowa 2005 r.

Do właściwego sprawowania nadzoru przez ministra sprawiedliwości i pre-
zesów sądów niezbędna jest możliwość pozyskiwania informacji o skali i sku-
teczności działań komorników. Tymczasem obowiązujące sprawozdania nie ob-
razują skuteczności postępowania komorników, w szczególności w sprawach
alimentacyjnych. W grupie spraw wykazywanych w sprawozdaniach MS Kom-23
jako zaległe znajdowały się zarówno sprawy, w których egzekucja okazała się
bezskuteczna, jak i te, w których egzekucja komornicza doprowadziła do częścio-

3 DzU nr 133, poz. 882, ze zm.
4 Stosownie do art. 64 ust. 2 ustawy o komornikach (…), minister sprawiedliwości do 13.11.2004 r.

sprawował nadzór nad działalnością komorników przez prezesów sądów apelacyjnych, a po tym dniu
przez prezesów sądów okręgowych, jak również za pośrednictwem sędziów wizytatorów, natomiast w za-
kresie kontroli finansowej – przez upoważnione osoby. W myśl art. 3 ust. 2 ustawy, prezes sądu rejono-
wego, przy którym działa komornik, nadzoruje formalną poprawność jego działalności. Nadzór ten nie
może wkraczać w działania podlegające nadzorowi sądu.

W związku z powyższym, kontrolą objęto sprawowanie nadzoru nad komornikami przez prezesa
Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz zasięgnięto informacji od prezesów sądów okręgowych na obsza-
rze apelacji warszawskiej. Ponadto przeprowadzono kontrole w 2 sądach rejonowych. Dokonano też
analizy dostępnych w Ministerstwie Sprawiedliwości danych za okres 2000 r. – I połowa 2005 r.
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wego wyegzekwowania należności alimentacyjnych, a sprawy nie mogły być za-
kwalifikowane do zakończonych w danym roku, gdyż spłata należności przypada
na wiele lat. Ponadto, obowiązujący system sprawozdawczości nie daje możliwo-
ści ustalenia wysokości kwot podlegających egzekucji, kwot należności, w sto-
sunku do których egzekucję umorzono, jak i kwot wyegzekwowanych (z wyjąt-
kiem egzekucji należności sądowych). Nie zapewnia także uzyskania danych
dotyczących egzekucji należności od jednostek sektora finansów publicznych.
Brak dostatecznej wiedzy w tym zakresie utrudnia działania usprawniające egze-
kucję komorniczą. Stan ten budzi niepokój, zwłaszcza w sytuacji przejęcia przez
Skarb Państwa należności zlikwidowanego Funduszu Alimentacyjnego, które na
30 kwietnia 2004 r. wynosiły ponad 7,7 mld zł.

Należy także zwrócić uwagę, że przed 2004 r. system sprawozdawczości nie za-
pewniał danych statystycznych na temat sposobu załatwienia spraw przez komor-
ników (sprawozdania MS Kom-23 ograniczały się do wykazania ogólnej liczby
spraw załatwionych). Dopiero od 2004 r. w sprawozdaniach wykazywany jest
sposób załatwienia spraw. Przykładowo: 36% załatwionych w 2004 r. spraw za-
kończyło się wyegzekwowaniem należności (w sprawach o świadczenia alimen-
tacyjne tylko 27%), z powodu bezskutecznej egzekucji w 2004 r. umorzono 43%
spraw (w tym 1,6% spraw umorzono wraz z wystąpieniem o wpis niewypłacalne-
go dłużnika do Krajowego Rejestru Sądowego), a 21% spraw załatwiono w inny
sposób (np. przez zawieszenie postępowania, umorzenie z innych powodów niż
bezskuteczność egzekucji, przekazanie sprawy do właściwego komornika w związ-
ku ze zmianą miejsca zamieszkania dłużnika).

Minister Sprawiedliwości w okresie 2002 r. – I połowa 2005 r.5  podejmował
działania na rzecz tworzenia nowych rewirów komorniczych i usprawnienia pro-
cesu powoływania komorników. Działania te jednak nie doprowadziły dotych-
czas do zlikwidowania istniejących zaległości w załatwianiu spraw komorniczych.
W wymienionym okresie zostały utworzone 52 nowe rewiry komornicze, co ozna-
cza wzrost o 8,9%. Wzrost ten trudno uznać za wystarczający przy zwiększeniu
się w latach 2000–2004 wpływu spraw o 65% i zaległości o 54,2%, zwłaszcza że
część nowo utworzonych rewirów pozostawała przez wiele miesięcy nieobsadzo-
na, ze względu na długotrwałą (średnio 11 miesięcy) procedurę powoływania
komorników przez ministra sprawiedliwości. Do 30 czerwca 2005 r. komornicy
rozpoczęli działalność w 12 spośród 52 nowo utworzonych rewirów (czyli liczba
czynnych zawodowo komorników wzrosła o 2,1%). Powyższe dane wskazują, że
liczba komorników przy stale narastającym wpływie spraw jest zbyt mała w sto-
sunku do potrzeb oraz nie zapewnia szybkiego i skutecznego egzekwowania

 5 W latach 2000–2001 nie utworzono ani jednego nowego rewiru.
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należności. Należy jednak zaznaczyć, że w okresie 2000 r. – I połowa 2005 r.
liczba asesorów i aplikantów komorniczych zatrudnianych przez komorników
wzrosła z 445 do 861, tj. o 93,5%, co powinno ułatwiać załatwianie spraw przez
komorników oraz spowodować zwiększenie liczby komorników.

Ponadto, w ramach nadzoru minister sprawiedliwości podejmował inne dzia-
łania, w tym m.in. dotyczące: opracowania harmonogramu działań nadzorczych
(w wyniku którego od 2003 r. prezesi sądów apelacyjnych przekazywali plany
wizytacji i coroczne raporty o stanie egzekucji), a także analizowania protokołów
z corocznych kontroli przeprowadzanych przez prezesów sądów rejonowych
w kancelariach komorniczych oraz sporządzania corocznych „Informacji o stanie
egzekucji komorniczej”.

Z kolei do nieprawidłowości należy zaliczyć to, że pomimo upływu 8 lat od
uchwalenia (w 1997 r.) ustawy o komornikach sądowych i egzekucji minister
sprawiedliwości nie wydał rozporządzeń do tej ustawy: w sprawie szczegółowych
przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
(art. 69) oraz w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące
czynnościami egzekucyjnymi (art. 60), a także rozporządzenia w sprawie czyn-
ności komorników, o którym mowa w art. 772 k.p.c. (zmienionym przez art. 95
pkt 4 ukse). W wyjaśnieniach jako przyczyny niewydania tych aktów wskazywa-
no m.in. częste zmiany ustawy o komornikach (…) oraz Kodeksu postępowania
cywilnego, a także okoliczność, że do połowy 2000 r. w art. 69 tej ustawy brako-
wało dostatecznych wytycznych do wydania rozporządzenia w sprawie biurowo-
ści i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych. Kontrola NIK
wykazała jednak, że w Ministerstwie Sprawiedliwości przez dwa lata od uzupeł-
nienia przez ustawodawcę w lipcu 2000 r.6  treści upoważnienia art. 69 nie podję-
to prac nad opracowaniem projektu wspomnianego rozporządzenia. Prace te roz-
poczęto w połowie 2002 r., zaś rozporządzenie wydano dopiero w grudniu 2005 r.,
po zakończeniu kontroli NIK7 . Brak tego rozporządzenia utrudniał wykonywanie
kontroli kancelarii komorniczych w zakresie biurowości i rachunkowości w ra-
mach nadzoru prezesów sądów rejonowych. Z kolei rozporządzenie w sprawie
wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyj-
nymi zostało wydane dopiero 10 marca 2006 r.8

6 Art. 69 ukse został znowelizowany ustawą z 24.05.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która weszła w życie 1.07.2000 r.
(DzU nr 48, poz. 554, ze zm.).

7 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych przepisów o biu-
rowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych zostało wydane 20.12.2005 r. (DzU
nr 266, poz. 2242).

8 DzU nr 42, poz. 289.
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Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, prezes
sądu rejonowego, przy którym działa komornik, nadzoruje formalną poprawność
jego działalności, a w szczególności: 1) szybkość, sprawność i rzetelność postę-
powania przez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadnio-
na przewlekłość w podejmowaniu czynności – przy czym nadzór nie może wkra-
czać w działania podlegające nadzorowi sądu; 2) prawidłowość prowadzenia
biurowości i rachunkowości, z tym że nadzór nie może wkraczać w gospodarkę
środkami przeznaczonymi na utrzymanie kancelarii komorniczej i finansowanie
działalności egzekucyjnej; 3) kulturę pracy, w tym przestrzeganie wyznaczonych
terminów czynności i przyjmowania interesantów, oraz utrzymywanie kancelarii
komorniczej na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środ-
ków. Kontrola wykazała, że pomimo braku wspomnianego wcześniej rozporzą-
dzenia, wszystkie kancelarie komornicze przy kontrolowanych sądach rejonowych
były objęte również corocznymi kontrolami w zakresie biurowości i rachunko-
wości, przeprowadzanymi przez pracowników sądów rejonowych. Ponadto, wy-
znaczeni sędziowie – stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy o komornikach (…) –
kontrolowali corocznie w każdej ze wspomnianych wyżej kancelarii szybkość,
sprawność i rzetelność postępowania komorników przez badanie, czy w konkret-
nych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość, a także obejmowali
kontrolą kulturę pracy komorników. Kontrole te były przeprowadzane jednak
w zbyt wąskim zakresie, gdyż obejmowały od 8 do 17 spraw każdego rodzaju
spośród kilkuset do kilku tysięcy wpływających rocznie do kancelarii. Ponadto,
przy sporządzaniu protokołów kontroli kancelarii komorniczych nie stosowano
wytycznych przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, opracowanych
w celu ujednolicenia kontroli.

Kontrola NIK wykazała także, iż prezesi skontrolowanych sądów rejonowych
nie podejmowali skutecznych działań w celu egzekwowania od komorników roz-
liczeń udzielonych im przez sądy zaliczek na opłacenie kosztów egzekucji ko-
morniczej. W związku z powyższym komornicy nie przedstawili rozliczenia zali-
czek na łączną kwotę 79,7 tys. zł (tj. 75% objętej badaniem kwoty), co było
niezgodne z art. 41 ukse.

Dodatkowo podczas kontroli NIK zwrócono uwagę na kwestię składania przez
komorników oświadczeń o stanie majątkowym właściwemu terytorialnie preze-
sowi sądu apelacyjnego, do czego zobowiązuje ich art. 16 ust. 2 ustawy o komor-
nikach sądowych i egzekucji. W ramach nadzoru nad działalnością komorników
zarówno minister sprawiedliwości, jak i prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie,
nie podjęli skutecznych działań w stosunku do komorników niewywiązujących
się z obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym. Prawie 29% komor-
ników z obszaru apelacji warszawskiej nie złożyło w ogóle oświadczeń majątko-
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wych za 2003 r. (za 2004 r. – 11,1%), a 65,6% złożyło oświadczenia za 2003 r. po
terminie (za 2004 r. – 78%), co stanowiło naruszenie art. 16 ust. 2 i ust. 5 ustawy
o komornikach (...). Dopiero w trakcie kontroli NIK prezes Sądu Apelacyjnego
w Warszawie poinformował przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w War-
szawie o niewywiązaniu się części komorników z obowiązku złożenia oświad-
czeń majątkowych za lata 2003–2004, zwracając się jednocześnie o niezwłoczne
podjęcie czynności zmierzających do wyegzekwowania od komorników realiza-
cji obowiązku składania oświadczeń majątkowych w trybie art. 16 ustawy o ko-
mornikach. Niestosowanie się części komorników do ustawowych przepisów do-
tyczących składania oświadczeń majątkowych, jak też brak stanowczych działań
ze strony organów nadzoru nad komornikami jest sytuacją korupcjogenną i nie
sprzyja zapewnieniu przejrzystości działania tej grupy zawodowej.

Kontrola NIK wykazała, że ani minister sprawiedliwości, ani prezesi sądów
nie występowali z wnioskami o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec
komorników9  niewywiązujących się z obowiązku złożenia oświadczenia o stanie
majątkowym. Z wnioskami takimi prezesi sądów nie występowali również wo-
bec komorników, którzy nie wykonali zaleceń pokontrolnych i dopuścili do po-
wstania powtarzających się nieprawidłowości. Minister sprawiedliwości nie wy-
stępował o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego również wobec komorników
niewywiązujących się z określonego w art. 29 ust. 3 ustawy o komornikach (…)
obowiązku zatrudniania co najmniej jednego aplikanta komorniczego w okresie
5 lat, ograniczając się do przekazania informacji Krajowej Radzie Komorniczej
(KRK) wraz z prośbą o poinformowanie o podjętych działaniach. Rada zwlekała
ze skierowaniem wniosków o wszczęcie postępowań w tych sprawach do Komi-
sji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej i do zakończenia kontroli
NIK nie poinformowała ministra sprawiedliwości o podjętych działaniach w sto-
sunku do 110 spośród 119 komorników, którzy uchybili temu obowiązkowi. Z in-
formacji posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że do Komi-
sji Dyscyplinarnej przy Krajowej Radzie Komorniczej wpłynęło w 2002 r.
16 wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (komisja wydała 14 orze-
czeń, w tym 13 skazujących), w 2003 r. wpłynęły 32 wnioski (wydano 18 orze-
czeń, w tym 14 skazujących), a w 2004 r. – 44 wnioski (wydano 26 orzeczeń,
w tym 14 skazujących). W świetle powyższych ustaleń i informacji funkcjono-

Dariusz Łubian, Arkadiusz Jówko

9 Art. 71 ukse stanowi, że komornik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną m.in. za: naruszenie
powagi i godności urzędu, rażącą obrazę przepisów prawa, niewykonanie poleceń powizytacyjnych oraz
podejmowanie czynności z rażącą zwłoką. Zgodnie z ww. ustawą, podmiotami uprawnionymi do złożenia
wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego są: minister sprawiedliwości, prezesi sądów apela-
cyjnych oraz organy samorządu zawodowego komorników – Krajowa Rada Komornicza oraz rady izb
komorniczych. Złożenie wniosku przez ministra sprawiedliwości wszczyna postępowanie dyscyplinarne.
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wanie przyjętych w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji rozwiązań w za-
kresie odpowiedzialności dyscyplinarnej komorników może budzić wątpliwości10 .

Zgodnie z art. 65 ust. 3 ustawy o komornikach (...), nadzór nad komornikami,
niezależnie od nadzoru sprawowanego przez ministra sprawiedliwości i preze-
sów sądów, sprawuje także Krajowa Rada Komornicza11 . Przedmiotem nadzoru
KRK jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego.
Rady izb komorniczych zobowiązane są do przekazywania m.in. protokołów wi-
zytacji, wniosków i poleceń powizytacyjnych Krajowej Radzie Komorniczej
(art. 67 ust. 1 ukse), a od 13 listopada 2004 r. także prezesowi właściwego sądu
okręgowego (art. 67 ust. 4 ukse). W toku kontroli stwierdzono, że rada izby
komorniczej nie przekazała tych materiałów. Dopiero w trakcie kontroli NIK
w Ministerstwie Sprawiedliwości na przełomie III i IV kwartału 2005 r., prezesi
sądów okręgowych w Warszawie, Warszawie-Pradze i Płocku wystąpili do rady
z pismami o przekazanie stosownych materiałów. Znajomość wyników wizytacji
kancelarii komorniczych przeprowadzanych przez samorząd komorniczy może
przyczynić się do sprawniejszego sprawowania nadzoru przez prezesów sądów
oraz ministra sprawiedliwości. Istnieje zatem konieczność ściślejszej współpracy
sądów z samorządem komorniczym.

Przeprowadzona w związku z kontrolą NIK analiza dostępnych w Minister-
stwie Sprawiedliwości danych statystycznych pokazuje, że w latach 2000–2004
komornicy nie opanowali wszystkich spraw, gdyż w każdym roku załatwiali ich
mniej niż wpływało do kancelarii. Wynikało to m.in. z tego, że stale rosła liczba
spraw napływających; w latach 2000–2004 wzrost wyniósł 65% (z 1 009 215
spraw w 2000 r. do 1 665 709 w 2004 r.). Pomimo tego, że liczba spraw załatwio-
nych w ciągu roku przez komorników zwiększyła się o 87,8% (z 851 425 spraw
w 2000 r. do 1 599 294 w 2004 r.), corocznie narastała liczba spraw pozostałych
do załatwienia na następny rok. Liczba spraw zaległych na koniec 2004 r. w po-
równaniu z 2000 r. wzrosła o 54,2%. Wskaźnik zaległości w rozpatrywaniu spraw12

(tj. czas potrzebny na rozpatrzenie wyłącznie spraw zaległych) utrzymywał się na
wysokim poziomie 14,1 miesiąca (przy 15,1 miesiąca w 2000 r.).

Dynamikę wpływu, załatwiania i zaległości spraw komorniczych przedsta-
wia rysunek 1.

Nadzór nad działalnością komorników

10 Z odpowiedzi ministra sprawiedliwości na wystąpienie pokontrolne wynika m.in., że podjęto prace
nad projektem ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym dla zawodów prawniczych, w tym komorników.

11 Działalność samorządu komorniczego nie stanowi przedmiotu kontroli NIK.
12 Wskaźnik zaległości w rozpatrywaniu spraw, liczony metodą stosowaną w Ministerstwie Spra-

wiedliwości przez podzielenie liczby spraw zaległych na koniec okresu sprawozdawczego przez średnio-
miesięczny wpływ spraw w tym okresie.
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Źródło: Sprawozdania z działalności komorników MS Kom-23.

Jedną z głównych grup spraw egzekucyjnych stanowią świadczenia alimenta-
cyjne. Wpływ spraw o egzekucję świadczeń alimentacyjnych zmniejszył się
w 2004 r. w porównaniu z 2000 r. o 26,3%, a w stosunku do 2003 r. o 33,8%.
Spadek wpływu tej grupy spraw w 2004 r. związany był m.in. z likwidacją Fundu-
szu Alimentacyjnego (podmiotu, który wypłacał świadczenia alimentacyjne
w wypadku bezskutecznej egzekucji), gdyż wielu wierzycieli, mając świadomość,
iż dłużnik nie ma majątku, wnosiło o wszczęcie egzekucji wyłącznie po to, by
uzyskać świadczenia z Funduszu13 . Wpływy z egzekucji komorniczej na rzecz Fun-
duszu wynosiły w 2003 i 2004 r. tylko 11% wydatkowanej kwoty. Na 30 kwietnia
2004 r. niewyegzekwowana od ponad 500 tys. dłużników alimentacyjnych kwota

Dariusz Łubian, Arkadiusz Jówko

Rysunek 1

13 Fundusz Alimentacyjny został zlikwidowany 1.05.2004 r., na podstawie art. 71 pkt 1 ustawy
z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Część wierzycieli, wiedząc, iż egzekucja okaże się bezsku-
teczna, kierowała sprawy do komorników wyłącznie w celu uzyskania świadczeń z Funduszu Alimenta-
cyjnego. Z chwilą likwidacji Funduszu – przy braku innej instytucji gwarantującej wypłatę alimentów –
mając świadomość bezskuteczności egzekucji, przestali oni składać wnioski o egzekucję do komorni-
ków. W związku z wejściem w życie 1.09.2005 r. ustawy z 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużni-
ków alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, dotyczących prawa do uzyskania zaliczki alimenta-
cyjnej, należy liczyć się ze wzrostem wpływu spraw o egzekucję należności alimentacyjnych. Uzyskanie
prawa do zaliczki alimentacyjnej uzależnione bowiem zostało m.in. od załączenia przez komornika – do
wniosku o zaliczkę – zaświadczenia o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
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należności na rzecz Funduszu wynosiła ponad 7,7 mld zł, co w przeliczeniu na
jednego dłużnika dawało średnie zadłużenie w wysokości 15 tys. zł14 .

Liczba spraw o świadczenia alimentacyjne załatwionych przez komorników
w 2004 r. (przez wyegzekwowanie, umorzenie bądź w inny sposób) w porówna-
niu z 2000 r. wzrosła o 43,9%, jednak w latach 2000–2004 tylko w 2004 r. zała-
twiono więcej spraw niż wpłynęło (głównie w następstwie wzrostu umorzeń
postępowań egzekucyjnych na wniosek wierzyciela). Spośród 52 771 spraw ali-
mentacyjnych załatwionych w 2004 r.15  przez wyegzekwowanie roszczenia zała-
twiono 27% spraw, natomiast prawie 72% spraw załatwiono w inny sposób16 .
Liczba spraw alimentacyjnych pozostałych do załatwienia na koniec 2004 r. wy-
niosła 579 232 i wzrosła w porównaniu z 2000 r. o 19,7%.

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli i analizę dostępnych materiałów, Najwyż-
sza Izba Kontroli wystąpiła z wnioskami do ministra sprawiedliwości o: 1) podję-
cie prac legislacyjnych w celu zwiększenia dostępności do zawodu komornika
i aplikacji komorniczej; 2) dokonanie kompleksowej oceny wykonywania przez
komorników ich zadań w warunkach wynikających ze zmienionej ustawy o ko-
mornikach sądowych i egzekucji, a także zapewnienie stałego monitorowania skali
i skuteczności działań komorników; 3) podjęcie działań w celu dostosowania spra-
wozdawczości komorników tak, aby odzwierciedlała faktyczny sposób załatwia-
nia spraw (w tym spraw alimentacyjnych w toku) oraz kwoty egzekwowanych
i wyegzekwowanych należności, a także o rozważenie uwzględnienia danych o eg-
zekwowaniu należności od jednostek sektora finansów publicznych; 4) kontynu-
owanie przez ministra sprawiedliwości oraz prezesów sądów działań w celu przy-
spieszenia powoływania komorników i dostosowania sieci rewirów komorniczych
do potrzeb; 5) korzystanie przez uprawnione podmioty ze wszystkich instrumen-
tów nadzoru17 , w tym wnioskowanie o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego

Nadzór nad działalnością komorników

14 Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2004 r., część 73 – Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych oraz wykonania w 2004 r. planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
i Funduszu Alimentacyjnego, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, maj 2005 r., nr ewid. KPZ-41000-
2005.

15 Z uwagi na to, iż dane dotyczące sposobu załatwienia spraw podawane są w sprawozdaniach
MS Kom-23 z działalności komornika dopiero począwszy od 2004 r., nie jest możliwe porównanie ich
z latami ubiegłymi.

16 Wśród spraw załatwionych „w inny sposób” wykazywano sprawy: przekazane do prowadzenia
innemu komornikowi (np. ze względu na zmianę miejsca zamieszkania dłużnika), sprawy umorzone na
wniosek stron, na skutek śmierci strony lub z mocy prawa (art. 823 k.p.c.), sprawy zawieszone oczekują-
ce na wnioski stron.

17 Na potrzebę usprawnienia nadzoru nad działalnością komorników wskazuje również liczba orze-
czeń sądowych stwierdzających nieuzasadnioną zwłokę komorników w postępowaniu. W okresie wrze-
sień 2004 r. – wrzesień 2005 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęło 106 takich orzeczeń, w tym
w 79 wypadkach zasądzono odszkodowania na łączną kwotę 165 tys. zł (średnio 2 tys. zł). Orzeczenia te
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w wypadkach naruszenia ustawowych obowiązków przez komorników; 6) wyda-
nie rozporządzeń: do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w sprawie
wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyj-
nymi oraz do Kodeksu postępowania cywilnego – w sprawie czynności komorni-
ków; 7) uwzględnianie w corocznych kontrolach kancelarii komorniczych wy-
tycznych ministra sprawiedliwości, kwestii rozliczeń finansowych z komornikami,
a także objęcie kontrolą większej liczby spraw; 8) usprawnienie kontroli finanso-
wej w sądach rejonowych w celu wyeliminowania niewłaściwego egzekwowania
rozliczenia zaliczek od komorników; 9) wszczynanie postępowań dyscyplinar-
nych na wniosek ministra sprawiedliwości, prezesów sądów oraz organów samo-
rządu komorniczego w razie niewywiązywania się komorników z obowiązku skła-
dania oświadczeń o stanie majątkowym.

*

Brak istotnej poprawy skuteczności systemu egzekucji komorniczej, oprócz
obiektywnych przyczyn, takich jak: zubożenie części społeczeństwa oraz utrzy-
mujące się bezrobocie, wynikał również m.in. z nieadekwatnej w stosunku do
potrzeb liczby rewirów komorniczych, a także z niedostatecznej operatywności
i małego zaangażowania części komorników18 . Na poprawę efektywności egze-
kucji komorniczej powinno wpłynąć dalsze zwiększenie liczby komorników, two-
rzenie nowych bądź podział już istniejących rewirów (można także rozważyć
możliwość prowadzenia kancelarii wspólnie przez kilku komorników19 ) oraz
sprawniejsze powoływanie komorników. Pewne zwiększenie konkurencji w wy-
konywaniu zawodu również mogłoby się przyczynić do bardziej aktywnego pro-
wadzenia egzekucji przez komorników. Obecnie jednak, przy liczbie spraw znacz-
nie przewyższającej możliwości załatwienia przez komorników, nie wydaje się to
możliwe20 . W świetle powyższych danych należy uznać, że dokonana w 2002 r.

Dariusz Łubian, Arkadiusz Jówko

są przekazywane Ministerstwu na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (DzU nr 179,
poz. 1843).

18 W piśmie z sierpnia 2003 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości informował
prezesów sądów apelacyjnych, iż „Bez wątpienia jedną z przyczyn niekorzystnego stanu rzeczy w zakre-
sie skuteczności egzekucji jest niedostateczna operatywność i małe zaangażowanie części komorników,
którzy swoje działania koncentrują na sprawach dużych, rokujących skuteczną egzekucję. Odbywa się to
z uszczerbkiem dla wierzycieli prowadzących egzekucję niższych kwot”.

19 Francuscy komornicy mogą wykonywać swój zawód w kancelariach indywidualnych, mogą rów-
nież w celu wykonywania zawodu wchodzić z innymi komornikami w związki, stowarzyszenia oraz
spółki kapitałowe (K. Lubiński: Systemy organów egzekucyjnych ..., op. cit., s. 23).

20 Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik może prowadzić
egzekucję poza swoim rewirem na pisemny wniosek wierzyciela na obszarze właściwości sądu apelacyj-
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prywatyzacja zawodu komornika jak dotąd nie doprowadziła do oczekiwanej istot-
nej poprawy stanu egzekucji. Zwracając uwagę na potrzebę dostosowania liczby
komorników do potrzeb, należy także wskazać, że zasady naboru i prowadzenia
aplikacji komorniczej są obecnie odmienne niż dla innych zawodów prawniczych21 .
Uzależnienie naboru na aplikację komorniczą od zgody korporacji zawodowej
(zatrudnienie aplikanta przez komornika wymaga zgody rady izby komorniczej)
oraz pozostawienie określenia trybu i zasad naboru na aplikację komorniczą sa-
morządowi komorników może wpływać na ograniczenie dostępności do zawodu
komornika.

mgr Dariusz Łubian, wicedyrektor
mgr Arkadiusz Jówko

Departament Administracji Publicznej w NIK

Nadzór nad działalnością komorników

nego (z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości), jeżeli jego zaległość w załatwianiu spraw nie
przekracza 6 miesięcy. Zaległość oblicza się dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w roku poprzednim
przez średni miesięczny wpływ spraw w roku poprzednim, z wyłączeniem spraw o świadczenia powta-
rzające się.

21 Zmiany w dostępie do zawodów prawniczych wprowadzone ustawą z 30.06.2005 r. o zmianie usta-
wy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (DzU nr 163, poz. 1361) nie objęły komorników.
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Andrzej  Zalewski

ZINTEGROWANY   SYSTEM   KATASTRALNY

Wprowadzenie

W okresie od 14 czerwca 2005 r. do 21 października 2005 r. Departament
Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Najwyższej Izby
Kontroli koordynował kontrolę pn. „Zintegrowany System Katastralny w latach
2000–2005 (I półrocze)”. Celem kontroli była ocena stopnia zaawansowania
prac nad budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach1

(ZSIN) oraz zbadanie prawidłowości i celowości wydatkowania środków budże-
towych i pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, ze szczególnym
uwzględnieniem:

– prawidłowości przygotowania i budowy Zintegrowanego Systemu Infor-
macji o Nieruchomościach, w tym m.in. stopnia zintegrowania elektronicznego
ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych i ewidencji podatkowej nieru-
chomości;

– realizacji wydatków na Zintegrowany System Informacji o Nieruchomo-
ściach z funduszy bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, grantu Banku Świato-
wego i innych źródeł w latach 2000–2005 (I półrocze).

Najwyższa Izba Kontroli po raz pierwszy objęła kontrolą zagadnienia zwią-
zane z katastrem nieruchomości.

1 Zintegrowany System Katastralny, zwany od 18.06.2001 r. Zintegrowanym Systemem Informa-
cji o Nieruchomościach.
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Krótka historia katastru

Słowo kataster2  jest ściśle związane z rejestrowaniem stanu posiadania jako
podstawy do określenia różnego rodzajów należności podatkowych. Historia two-
rzenia katastrów sięga odległych czasów. Pierwszym zanotowanym w historii był
kataster chaldejski, istniejący około 4000 lat p.n.e., a następnie funkcjonujący
w starożytnym Egipcie około 3000 lat p.n.e. kataster egipski. W Chinach funk-
cjonował około 2000 lat p.n.e. kataster chiński. W historii Europy należałoby
wymienić: kataster rzymski – 48 r. p.n.e., kataster lombardzki – 1718 r. (obejmu-
jący tylko czysty dochód), kataster austriacki od 1785 r., kataster napoleoński od
1807 r. i kataster pruski od 1810 r.

Polska po okresie zaborów odziedziczyła dwa systemy katastralne: pruski i au-
striacki. Zasięg tych systemów przestawia rysunek 1.

Rysunek 1

2 Geneza słowa „kataster”: caput iuggnum – jednostka podatkowa; capitum registrum – spis po-
główny (w Rzymie, 63 r. p.n.e. – 14 r. n.e.); capitastrum – forma przejściowa; catastrum – w średniowie-
czu; kataster – kataster podatku gruntowego.
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Po II wojnie światowej w Polsce rozpoczęto prace nad katastrem3  gruntów
i budynków. Pierwszym przepisem prawnym dotyczącym katastru, wydanym
w Polsce po II wojnie światowej, był dekret z 24 września 1947 r. o katastrze
gruntowym i budynkowym4 . Założenie jednolitego systemu katastralnego rozpo-
częło się natomiast dekretem Rady Państwa z 2 lutego 1955 r. o ewidencji grun-
tów i budynków5 . Prace realizowano w dwóch etapach. Etap I polegał na uściśle-
niu wielkości powierzchni Polski. Etap II zakończony został wydaniem zarządzenia
z 20 lutego 1969 r. ministrów: rolnictwa i gospodarki komunalnej w sprawie ewi-
dencji gruntów6 . Od 1 lipca 1989 r. – ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne7  oraz od 2 czerwca 2001 r. – rozporządzenie ministra rozwoju
regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków8 , ustanowiły jednolitą dla kraju, bieżąco aktualizowaną bazę danych
o gruntach i budynkach.

W krajach członkowskich Unii Europejskiej niemal wszyscy jej członkowie
utworzyli systemy katastralne, a kraje, które ich jeszcze nie mają, zostały zobli-
gowane do jak najszybszego ich wprowadzenia.

Podstawowe założenia budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego

W Polsce aktualnie funkcjonują trzy odrębne rejestry publiczne związane z ka-
tastrem nieruchomości9 :

1) ewidencja gruntów i budynków, która podlega przekształcaniu w kataster
nieruchomości, prowadzona przez starostów;

2) księgi wieczyste, prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach
rejonowych;

3) ewidencja podatkowa nieruchomości, prowadzona przez samorządowe or-
gany podatkowe.

3 W okresie międzywojennym kataster oznaczał zbiór map i rejestrów służących do wyznaczania
podatku gruntowego, po II wojnie światowej nazwa używana do 1955 r.

4 DzU nr 61, poz. 344.
5 DzU nr 6, poz. 32.
6 MP nr 11, poz. 98.
7 T.j. DzU z  2005 r., nr 240, poz. 2027.
8 DzU nr 38, poz. 454.
9 Kataster nieruchomości – urzędowa rejestracja stanów prawnych i faktycznych nieruchomości.

Podstawową funkcją tego rejestru jest ujawnienie stanu faktycznego nieruchomości w celu umożliwienia
państwu realizacji zadań publicznoprawnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, doty-
czy to m.in.: położenia gruntów i budynków, przeznaczenia budynków, roku ukończenia ich budowy,
szczegółowego opisu budynków. Dane te rejestrowane są w rejestrze jawnym, który pełni odmienną funk-
cję niż księgi wieczyste (ujawnienie stanu prawnego nieruchomości) – Encyklopedia prawa, pod red. prof.
dr hab. U. K. Prasznic, Uniwersytet Wrocławski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 236-237.
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Dotychczasowy stan rejestru zasadniczego (ewidencji gruntów i budynków),

ksiąg wieczystych, ewidencji podatkowej nieruchomości oraz wybranych reje-

strów towarzyszących (PESEL i REGON) ilustruje rysunek 210 .

Rysunek 2

„Rządowy program rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieru-

chomościach”, przyjęty przez Radę Ministrów RP w kwietniu 2004 r., określił, że

przy budowie ZSIN wykorzystane będą istniejące trzy rejestry zasadnicze, tj.

ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości), dane z ksiąg wieczy-

stych i ewidencji podatkowej nieruchomości oraz rejestry towarzyszące, w tym

m.in.:

– geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu,
– mapa zasadnicza,

– rejestr cen i wartości nieruchomości,

– ortofotomapa,

– Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – PESEL,

– Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON,

– Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju – TERYT.

Ponadto budowany ZSIN miał doprowadzić do zintegrowania katastru nieru-

chomości (zmodernizowana ewidencja gruntów i budynków) z zinformatyzowaną

ewidencją podmiotów i przedmiotów opodatkowania (rejestr fiskalny) i z zinfor-

matyzowanymi księgami wieczystymi (rejestr prawny). Miał on również współ-

działać z innymi rejestrami towarzyszącymi i ewidencjami publicznymi, takimi

jak ewidencja podmiotów gospodarczych – REGON i ewidencja ludności –

10 Według opracowania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).
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PESEL. Sposób integracji rejestrów zasadniczych (kataster nieruchomości, księ-

gi wieczyste i ewidencja podatkowa) ilustruje rysunek 311 .

Rysunek 3

Oddziaływanie podstawowych rejestrów Zintegrowanego Systemu Katastral-

nego (ZSK), tj. ewidencji gruntów i budynków na Nową Księgę Wieczystą (zin-

formatyzowane księgi wieczyste) i na zinformatyzowaną ewidencję podatkową

ilustruje rysunek 412 .

Rysunek 4

11 Oprac. GUGiK.
12 Oprac. GUGiK.
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W „Narodowym programie przygotowania do członkostwa z Unią Europejską”,
przyjętym przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2000 r. (priorytet 30.9) w ramach
realizacji zadania pn. „Ewidencja gruntów i budynków”, zobowiązano b. ministra
spraw wewnętrznych i administracji13  do opracowania:

– projektu ustawy o systemie katastralnym, w której miały być określone m.in.
zasady współdziałania trzech komponentów systemu katastralnego oraz ich po-
wiązań z innymi rejestrami i ewidencjami publicznymi;

– projektu nowelizacji ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i karto-
graficzne, w zakresie zakładania i prowadzenia katastru nieruchomości;

– projektu dostosowania rozporządzenia ministra rozwoju i budownictwa
z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków do zasad zakładania
i prowadzenia katastru nieruchomości.

Wymienione projekty miały być przyjęte przez Radę Ministrów do końca
III kwartału 2000 r.

Celem zadania pn. „Rejestr prawny” (księgi wieczyste) było utworzenie
Nowej Księgi Wieczystej przez zinformatyzowanie dotychczasowych ksiąg wie-
czystych i integrację informatyczną z rejestrem gruntów i budynków oraz reje-
strem fiskalnym.

Zadanie pn. „Zmiany sposobu opodatkowania nieruchomości” (rejestr fiskal-
ny) polegało na zinformatyzowaniu ewidencji podmiotów i przedmiotów opodat-
kowania z rejestrem prawnym i rejestrem gruntów i budynków w ramach syste-
mu katastralnego.

Ponadto wyznaczono dodatkowe zadania:
– wprowadzenie jednolitego w skali kraju systemu informatycznego, zapew-

niającego łączność pomiędzy rejestrami wchodzącymi w skład systemu katastral-
nego oraz tego systemu z innymi rejestrami i ewidencjami publicznymi – w ter-
minie do końca 2005 r.;

– przeprowadzenie projektów pilotażowych mających na celu przetestowanie
nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie zakładania ewi-
dencji gruntów i budynków, a także ustalania wartości katastralnej nieruchomo-
ści przy zastosowaniu zasady wyceny masowej – w terminie do końca 2002 r.;

– opracowanie i wprowadzenie odpowiednich standardów technicznych w tym
zakresie;

– przeprowadzenie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów, głównie przez
informatyzację części opisowej i graficznej – w terminie do końca 2010 r.

13 Realizującego w latach 2000–2001 (I półrocze) m.in. zadania z dziedziny architektury i budow-
nictwa, w tym geodezji i kartografii.
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Projektu ustawy o systemie katastralnym nie opracowano. Projekt znowelizo-
wanej ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie zakładania i pro-
wadzenia katastru nieruchomości został opracowany, ale nie został uchwalony.
Projekt dostosowania rozporządzenia ministra rozwoju i budownictwa z 29 mar-
ca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków do zasad zakładania i prowa-
dzenia katastru nieruchomości został opracowany, ale w związku z nieuchwale-
niem znowelizowanej ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne b. minister
infrastruktury i obecny minister transportu i budownictwa nie wydali przedmio-
towego rozporządzenia.

Nie dotrzymano terminu (określonego na 31 grudnia 2005 r.) wprowadzenia
jednolitego w skali kraju systemu informatycznego zapewniającego łączność po-
między rejestrami wchodzącymi w skład systemu katastralnego oraz łączność tego
systemu z innymi rejestrami i ewidencjami publicznymi. Wątpliwe jest także do-
trzymanie terminu (określonego na 31 grudnia 2010 r.) modernizacji ewidencji
gruntów i budynków na terenach wiejskich.

W okresie przygotowawczym budowy Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach uchwalono zmiany w ustawie z 6 lipca 1982 r. o księgach
wieczystych i hipotece14 , związane z przedmiotowym systemem. Ponadto uchwa-
lono ustawę z 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struk-
tury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym15 .

Realizując zadania w ramach tworzenia Nowej Księgi Wieczystej (rejestru
prawnego), minister sprawiedliwości uregulował w tym okresie następujące za-
gadnienia:

– prowadzenie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów16 ;
– utworzenie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych17 ;
– wyznaczenie sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczy-

ste w systemie informatycznym18 ;
– prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym19 .

 14 T.j. DzU z 2001 r., nr 164, poz. 1361, ze zm.
15 DzU nr 42, poz. 363.
16 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17.09.2001 r. w spr. prowadzenia ksiąg wieczystych

i zbiorów dokumentów (DzU nr 102, poz. 1122).
17 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14.08.2003 r. w spr. Centralnej Informacji Ksiąg

Wieczystych (DzU nr 162, poz. 1571).
18 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14.08.2003 r. w spr. wyznaczenia sądów rejono-

wych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym (DzU nr 162, poz. 1570)
– uchylone z dniem 30 września 2004 r.; nowe rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22.09.2004 r.
w spr. wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą ksiegi wieczyste w systemie informa-
tycznym (DzU nr 214, poz. 2181).

19 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20.08.2003 r. w spr. zakładania i prowadzenia ksiąg
wieczystych w systemie informatycznym (DzU nr 162, poz. 1575).
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Podobnie minister finansów uregulował sprawy związane w informatyzacją
ewidencji podatkowej nieruchomości20  (rejestr fiskalny).

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Rozpoczęcie budowy ZSIN było wynikiem przyjęcia przez rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej następujących dokumentów:

– „Partnerstwa dla członkostwa z Polską ” z 1998 r.;
– „Narodowego programu przygotowania do członkostwa w Unii Europej-

skiej”, przyjętego przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2000 r.;
– memorandum finansowego pn. „Krajowy program dla Polski 2000” z grud-

nia 2000 r., dotyczącego m.in. projektu pilotażowego Phare 2000 – „Budowa ZSK”.
W dokumencie Unii Europejskiej „Partnerstwo dla członkostwa z Polską”

rząd zobowiązał się m.in. do wprowadzenia w Polsce katastru nieruchomości.
Rada Ministrów w „Rządowym programie rozwoju Zintegrowanego Systemu

Informacji o Nieruchomościach – plan wieloletni i realizacja w latach 2004 i 2005”
zobowiązała:

– głównego geodetę kraju do utworzenia zinformatyzowanego systemu kata-
stru nieruchomości i powiązania go w jedną platformę elektroniczną z księgami
wieczystymi i ewidencją podatkową nieruchomości (komponent I);

– ministra sprawiedliwości do założenia informatycznych ksiąg wieczystych
(komponent II);

– ministra finansów do opracowania informatycznego systemu podatkowego
nieruchomości (komponent III).

Realizację pilotażową ZSIN rozpoczęto 1 czerwca 2001 r. w ramach projektu
Phare 2000 – „Budowa ZSK” w 6 jednostkach pilotażowych (w miastach na pra-
wach powiatu: Bytomiu, Olsztynie, Płocku, Poznaniu, Warszawie i starostwie
w Wejherowie) oraz w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej (CODGiK).

W latach 2000–2004 (I kwartał) równolegle prowadzono prace testujące bu-
dowany ZSIN, w tym pilotażowe prace w CODGiK oraz w 5 wytypowanych mia-
stach i jednym starostwie – na podstawie porozumień administracyjnych zawar-
tych przez głównego geodetę kraju z 5 prezydentami miast i jednym starostą,
a także prace związane z opracowaniem „Rządowego programu rozwoju ZSIN”,
w tym harmonogramu realizacji tego programu.

20 Rozporządzenie ministra finansów z 22.04.2004 r. w spr. ewidencji podatkowej nieruchomości
(DzU nr 107, poz. 1138).
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Porozumienia te obejmowały m.in. następujące zadania:
1) konwersję istniejących danych ewidencyjnych do standardowej bazy da-

nych w formacie SWDE;
2) instalację oprogramowania umożliwiającego:
– wymianę danych między ewidencją gruntów i budynków a księgami wie-

czystymi oraz ewidencją gruntów i budynków a ewidencją podatkową;
– udostępnianie danych ewidencyjnych za pomocą intranetu i Internetu;
– wspomaganie powszechnej taksacji nieruchomości;
3) instalację sprzętu komputerowego i rozbudowę infrastruktury telekomuni-

kacyjnej niezbędnej do wymiany danych między trzema rejestrami zasadniczymi;
4) przeprowadzenie powszechnej taksacji na wybranym obiekcie przy wyko-

rzystaniu opracowanego oprogramowania komputerowego.
We wszystkich kontrolowanych jednostkach samorządowych, z którymi za-

warto przedmiotowe porozumienia, testowano te zadania za pomocą zakupione-
go przede wszystkim ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej sprzętu
i oprogramowania komputerowego.

Ponadto, w ramach realizacji projektu Phare 2000 – „Budowa ZSK”, utwo-
rzono w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej cen-
tralny ośrodek Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE), mający za zadanie
przede wszystkim gromadzenie danych ewidencyjnych przesyłanych przez lokal-
ne ośrodki IPE, usytuowane w jednostkach pilotażowych, prowadzących ewiden-
cje gruntów i budynków, a także za pośrednictwem tego ośrodka, udostępnianie
lokalnym ośrodkom IPE danych z zinformatyzowanych ksiąg wieczystych oraz
z rejestrów towarzyszących, tj. m.in.: PESEL, REGON, TERYT.

Realizację Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach wspiera-
no następującymi projektami, finansowanymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej:

– projektem finansowanym z bezzwrotnej pomocy Banku Światowego pt.
„Wsparcie procesów administrowania nieruchomościami i rejestracji praw do nie-
ruchomości w Polsce”; na realizację tego projektu wydano łącznie 1886,8 tys. zł,
w tym 1526,9 tys. zł ze środków bezzwrotnej pomocy Banku Światowego
i 359,9 tys. zł ze środków budżetu państwa;

– projektem Matra I, finansowanym ze środków bezzwrotnej pomocy rządu
holenderskiego pt. „Przepływ informacji katastralnych”; na realizację tego pro-
jektu wydano 212 tys. euro, tj. 857,9 tys. zł;

– projektem Matra II, finansowanym ze środków bezzwrotnej pomocy rządu
holenderskiego pt. „Budowa modelu bazy danych katastralnych”; na realizację
tego projektu wydano 2468,4 tys. zł, w tym 436 tys. euro (tj. 1764,4 tys. zł) ze
środków bezzwrotnej pomocy rządu Holandii i 704 tys. zł ze środków krajowych.
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Nie czekając na wyniki prac testowych w 6 jednostkach pilotażowych, w stycz-
niu 2003 r. rozpoczęto wdrażanie ZSIN w kolejnych 43 powiatach i miastach na
prawach powiatu oraz 16 urzędach wojewódzkich, w ramach projektu finansowe-
go z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej pn. Phare 2001 – „Zintegrowany
System Katastralny – faza II”.

Wdrażanie ZSIN w 43 jednostkach samorządowych wspierano następujący-
mi projektami, finansowanymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej:

– projektem Matra III pn. „Wsparcie procesu budowy centralnej bazy danych
katastralnych w województwie mazowieckim” w kwocie 200,8 tys. euro, tj.
812,6 tys. zł, finansowanym z bezzwrotnej pomocy rządu Holandii;

– projektem Phare 2003 pn. „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”
w kwocie 3,6 tys. euro, tj. 16,2 tys. zł.

Pomimo nieuzyskania pełnych efektów prac pilotażowych i wdrożeniowych,
główny geodeta kraju rozpoczął w grudniu 2004 r., w ramach projektu Phare 2003
– „Zintegrowany System Katastralny – faza III”, budowę ZSIN w dalszych
183 jednostkach, w tym w 164 powiatach i miastach na prawach powiatu, 3 gmi-
nach i 16 dzielnicach.

Kontrola wykazała, że w latach 2000–2004 (I kwartał) budowę ZSIN realizo-
wano bez określenia planu rzeczowo-finansowego, a jedynie na podstawie ogól-
nych założeń programowych. Dopiero po upływie około 3 lat od podjęcia prac
nad budową ZSIN, tj. 21 kwietnia 2004 r., Rada Ministrów przyjęła „Rządowy
program rozwoju ZSIN – plan wieloletni i realizacja w latach 2004 i 2005” oraz
„Plan  rzeczowo-finansowy  budowy  Zintegrowanego  Systemu  Katastralnego”
(business  plan).

Kataster nieruchomości

Zasadniczym rejestrem publicznym, na bazie którego budowany jest kataster
nieruchomości, jest ewidencja gruntów i budynków. Do prawidłowego działania
ZSIN niezbędne są także, ściśle powiązane z katastrem nieruchomości, m.in.
informacje z rejestrów towarzyszących (mapa zasadnicza, geodezyjna ewidencja
sieci uzbrojenia terenu, rejestr cen i wartości nieruchomości, ortofotomapa,
REGON, PESEL itp.).

Główny geodeta kraju (według stanu na 30 czerwca 2005 r.) objął pracami
związanymi z budową ZSIN 233 jednostki organizacyjne (powiaty, miasta na pra-
wach powiatu, gminy, dzielnice i CODGiK) oraz 16 urzędów wojewódzkich po-
mimo nieposiadania pełnej bazy danych ewidencyjnych (rejestr zasadniczy) oraz
przy niedostatecznym zaawansowaniu prac nad zakładaniem rejestrów towarzy-
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szących. Ponadto budowę ZSIN realizowano opierając się na niespójnych syste-
mach informatycznych rejestrów, co utrudniało budowę całości systemu i ograni-
czało jego przydatność. I tak:

– W 66,7% powiatów lub miast na prawach powiatu ewidencja gruntów i bu-
dynków nie była aktualizowana niezwłocznie. Co drugi starosta lub prezydent
miasta na prawach powiatu nie założył ewidencji budynków na całej powierzchni
starostwa lub miasta. W co szóstym powiecie lub mieście na prawach powiatu
występowało zagrożenie niedotrzymaniem określonych terminów modernizacji
tej ewidencji; w co czwartym – część opisową ewidencji gruntów i budynków
prowadzono w systemie informatycznym pn. „EBGV”, „Ewopis” lub „EGB2000”.
W co drugim powiecie lub mieście na prawach powiatu część kartograficzną
ewidencji gruntów i budynków prowadzono w systemie informatycznym pn.
„EwMapa”, a w co piątym – w systemie pn. „GeoInfo”.

– Pod koniec 2003 r.21  mapa zasadnicza obejmowała 40,3% powierzchni kra-
ju. W co trzeciej skontrolowanej jednostce organizacyjnej mapa zasadnicza nie
została założona na całej powierzchni jednostki.

– Według stanu na 30 czerwca 2005 r., ortofotomapa pokrywała tylko 45%
powierzchni kraju. W województwach dolnośląskim i opolskim nie podjęto jesz-
cze prac nad założeniem ortofotomapy.

– Co trzeci starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu nie prowadził
rejestru cen i wartości nieruchomości. Co siódmy starosta lub prezydent miasta
na prawach powiatu prowadził przedmiotowy rejestr tylko dla obszarów miej-
skich, zaś co 20 – wyłącznie dla terenów wiejskich.

– Według stanu na 31 grudnia 2003 r.22 , geodezyjna ewidencja sieci uzbroje-
nia terenu obejmowała 72 264 ha powierzchni terenów zabudowanych i zurbani-
zowanych, tj. 3,6%. Ewidencja ta została założona w co szóstym powiecie lub
mieście na prawach powiatu. W co drugim powiecie lub mieście na prawach po-
wiatu zaledwie rozpoczęto zakładanie tej sieci. Zdaniem Najwyższej Izby Kon-
troli, przy tak niskim zaawansowaniu  prac zachodzi uzasadniona obawa, że ter-
min założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do 31 grudnia 2007 r.,
określony w §23 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa
z 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej23 , nie zostanie dotrzymany.

Ustalono, że budowany kataster nieruchomości nie zawierał wszystkich da-
nych ewidencyjnych oraz danych rejestrów towarzyszących, co powodowało ogra-
niczoną jego użyteczność.

21 GUGiK nie miał danych w tym zakresie na 31.12.2004 r. i na 30.06.2005 r.
22 GUGiK nie miał danych w tym zakresie na 31.12.2004 r. i na 30.06.2005 r.
23 DzU nr 38, poz. 455.



[517] 117System katastralny

Nowa Księga Wieczysta

Tworzenie Nowej Księgi Wieczystej rozpoczęto w ramach projektu Phare
2000 – „Budowa ZSK”, w którym m.in. zapewniono środki finansowe na zakup
sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zinformatyzowania ksiąg wie-
czystych w wybranych wydziałach ksiąg wieczystych przy sądach rejonowych.

Ponadto „Rządowy program rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – plan wieloletni i realizacja w latach 2004 i 2005” oraz
„Plan rzeczowo-finansowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego” (business
plan) zobowiązał Ministerstwo Sprawiedliwości24  do wykonania następujących
zadań:

– opracowania i wdrożenia oprogramowania elektronicznej księgi wieczystej
oraz oprogramowania wspomagającego prace wydziałów wieczystoksięgowych;

– wdrożenia opracowanych systemów w księgach wieczystych (24 wydziały
ksiąg wieczystych – Phare 2000, 34 wydziały – Phare 2001 i 50 wydziałów –
Phare 2003);

– rozpoczęcia procesu przepisywania dotychczasowego zasobu papierowego
ksiąg wieczystych do formy elektronicznej, tzw. migracji ksiąg wieczystych;

– zapewnienia zgodności danych w księgach wieczystych z danymi ewidencji
gruntów i budynków przez stworzenie połączenia z systemem zinformatyzowa-
nej ewidencji gruntów i budynków (katastrem nieruchomości).

Wdrożenie systemu informatycznego zakładania i prowadzenia ksiąg wieczy-
stych w ramach projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy Unii Europej-
skiej przeprowadzano w 5 ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych (Góra Kal-
waria, Krosno, Słupsk i Wrocław).

Ponadto, w ramach budowy Nowej Księgi Wieczystej, minister sprawiedli-
wości utworzył Centralną Informację Ksiąg Wieczystych25  i w wyznaczonych
sądach rejonowych zakładano księgi wieczyste w systemie informatycznym26 .
Przenoszenie treści dotychczasowych ksiąg wieczystych do struktury księgi wie-
czystej w systemie informatycznym rozpoczęto 1 października 2003 r. Do 31 grud-
nia 2003 r.  53 875 dotychczasowych ksiąg wieczystych przeniesiono na nośniki
informatyczne, do 31 grudnia 2004 r. – 713 016  ksiąg, a do 30 czerwca 2005 r. –
1 116 384  księgi, co stanowi 7,4% (15 000 000) wszystkich prowadzonych ksiąg
wieczystych w formie papierowej.

24 Na podstawie informacji uzyskanej w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
25 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14.08.2003 r. w spr. Centralnej Informacji Ksiąg

Wieczystych (DzU nr 162, poz. 1571).
26 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14.08.2003 r. w spr. wyznaczenia sądów rejono-

wych... (zob. przyp.18).
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Zaawansowanie przepisywania dotychczasowych ksiąg wieczystych prowa-
dzonych na papierze ręcznie na nośniki informatyczne (zinformatyzowanie ksiąg
wieczystych) w okresie od 1 października 2003 r. do 30 czerwca 2005 r. ilustruje
rysunek 5.

Rysunek  5

Migracja ksiąg wieczystych w okresie od 1 października 2003 r.
do 30 czerwca 2005 r.

Według stanu na 30 czerwca 2005 r., wdrożono system informatyczny zakła-
dania i prowadzenia ksiąg wieczystych w 66 wydziałach ksiąg wieczystych na
349, tj. w 18,9%, w tym w 2003 r. w 5 wydziałach, w 2004 r. w 61 wydziałach,
w 2005 r. w żadnym z wydziałów27 . Stopień zinformatyzowania ksiąg wieczy-
stych w Polsce na 30 czerwca 2005 r. ilustruje rysunek 6.

Ewidencja podatkowa nieruchomości

Tworzenie zinformatyzowanej ewidencji podatkowej nieruchomości rozpo-
częto w ramach projektu Phare 2000 – „Budowa ZSK”, w którym m.in. zaplano-
wano środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Ponadto „Rządowy program rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji
o Nieruchomościach – plan wieloletni i realizacja w latach 2004 i 2005” oraz
„Plan rzeczowo-finansowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego” (business
plan) zobowiązał Ministerstwo Finansów28  do realizacji następujących zadań.:

– stworzenia warunków do racjonalizacji systemów opodatkowania nierucho-
mości;

– uszczelnienia systemów podatkowych i opłat lokalnych – dochodów gmin;

Andrzej Zalewski

27 Do 30.06.2005 r.
28 W trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
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– zapewnienia zgodności danych w zinformatyzowanej lokalnej (gminnej) ewi-
dencji podatkowej nieruchomości z danymi ewidencji gruntów i budynków przez
stworzenie automatycznego połączenia za pomocą oprogramowania IPE-PN z syste-
mem zinformatyzowanej ewidencji gruntów i budynków (katastrem nieruchomości).

W 2003 r.,w ramach projektu Phare 2000 – „Budowa ZSK”, zostało wykona-
ne oprogramowanie informatyczne Integrującej Platformy Elektronicznej – Po-
datki od Nieruchomości (IPE-PN). System ten został wdrożony w 7 jednostkach
pilotażowych, tj. w miastach na prawach powiatu: Bytomiu, Olsztynie, Płocku,
Poznaniu i Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy oraz w starostwie w Wejhe-
rowie i gminie Wejherowo.

Na podstawie pozytywnych wyników pilotażu Ministerstwo Finansów reko-
mendowało organom podatkowym nieruchomości wykorzystanie tego systemu.

Kontrola wykazała, że trzy skontrolowane urzędy miast na prawach powiatu
ewidencję podatkową nieruchomości prowadziły w systemie informatycznym
IPE-PN, z możliwością eksportu danych do pliku XML. Natomiast porównywa-
nie danych ewidencji podatkowej nieruchomości z ewidencją gruntów i budyn-
ków nie odbywało się automatycznie za pomocą oprogramowania IPE-PN.

System katastralny

Rysunek 6

 

%
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Porównywanie danych polegało na wizualnym wglądzie (na ekranie monitora kom-
puterowego) do zinformatyzowanych zasobów danych tych ewidencji.

Wydatki

W latach 2000–2005 (I półrocze) na realizację zadań związanych z budową
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach wydano łącznie
151 196 tys. zł.

Wydatki w rozbiciu na realizowane komponenty kształtowały się następująco:
– komponent I (kataster nieruchomości) – 31 036,3 tys. zł;
– komponent II (zinformatyzowanie ksiąg wieczystych) – 96 667,8 tys. zł;
– komponent III (zinformatyzowanie ewidencji podatkowej nieruchomości) –

3649,8 tys. zł;
– koszty obsługi ekspertów (w ramach umowy twinningowej) i koszty szkole-

nia – 19 842,1 tys. zł, w tym koszty obsługi ekspertów 8334,3 tys. zł i koszty
szkolenia 11 507,8 tys. zł.

Rysunek 7

Wydatki w latach 2000–2005 (I półrocze) poniesione na budowę ZSIN, na
poszczególne komponenty, ilustruje rysunek 8.

Kontrola nie wykazała wydatkowania w latach 2000–2005 (I półrocze) na
realizację ZSIN środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, środków budżeto-
wych i funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym z narusze-
niem prawa, uszczupleń w dochodach oraz innych nieprawidłowości finansowych.

Struktura wydatków na budowê ZSIN w latach 2000–2005
(I pó³rocze)
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Rysunek 8

Planowane zadania wdrożeniowe ZSIN

Po 30 czerwca 2005 r. główny geodeta kraju zaplanował realizację projektu
„Geoportal.gov.pl”, obejmującego powiaty i miasta na prawach powiatu nieujęte
w projektach Phare 2000 – „Budowa ZSK”, Phare 2001 – „ZSK – faza II”
i Phare 2003 – „ZSK – faza III”, według przewidywanych wydatków w kwocie
79,1 mln zł, przy czym 73,4% kosztów (58,1 mln zł) mają pokryć środki funduszy
strukturalnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt będzie
realizowany w 165 powiatach i miastach na prawach powiatu oraz obejmie tylko
komponent I, tj. kataster nieruchomości (ewidencję gruntów i budynków).

Z ustaleń kontroli wynika, że łączne koszty (według danych GUGiK, MS i MF),
niezbędne do zakończenia budowy ZSIN, wyniosą około 768,1 mln zł, w tym
koszty:

– komponentu I – Kataster nieruchomości – 530 mln zł;
– komponentu II – Nowa Księga Wieczysta – 180,1 mln zł;
– komponentu III – Ewidencja podatkowa nieruchomości – 58 mln zł (średni

koszt 1 gminy – około 23,3 tys. zł).

System katastralny
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W celu zapewnienia sprawności działania katastru nieruchomości (ewidencji
gruntów i budynków), Nowej Księgi Wieczystej oraz (gminnej) ewidencji podat-
kowej nieruchomości, a także utrzymania infrastruktury informatycznej planuje
się, po zakończeniu realizacji przedmiotowego systemu, coroczne wydatki (we-
dług danych GUGiK, MS i MF) w łącznej kwocie 14,9 mln zł, w tym w komponen-
cie I – 12 mln zł, w komponencie II – 2,9 mln zł i komponencie III – 32,8 tys. zł.

Podsumowanie, ocena i wnioski

Jak wykazały badania kontrolne, dotychczas nie zrealizowano zobowiązania
wynikającego z „Narodowego programu przygotowania do członkostwa w Unii
Europejskiej” (Priorytet 30.9 – Utworzenie ZSK), przyjętego przez Radę Ministrów
26 kwietnia 2000 r., co do opracowania i uchwalenia ustawy o systemie katastral-
nym oraz nowelizacji ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartogra-
ficzne29  w zakresie zakładania i prowadzenia katastru nieruchomości.

Mimo braku tych dokumentów, 1 czerwca 2001 r. rozpoczęto tworzenie
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, w ramach projektu
Phare 2000 – „Budowa ZSK”. Do kwietnia 2004 r. prace nad ZSIN realizowano
jedynie na podstawie ogólnych założeń programowych, w tym wynikających
z projektów Phare, bez określenia planu rzeczowo-finansowego kompleksowej
budowy i harmonogramu wdrażania kolejnych etapów tego systemu. Założenia
programowe sformułowano dopiero w przyjętym 21 kwietnia 2004 r. przez Radę
Ministrów „Rządowym programie rozwoju ZSIN – plan wieloletni i realizacja
w latach 2004 i 2005” i „Planie rzeczowo-finansowym budowy Zintegrowanego
Systemu Katastralnego” (business plan). Brak ustawowych regulacji prawnych
odnoszących się do ZSIN, w obszarze katastru nieruchomości, stanowi istotne
zagrożenie dla dalszej budowy systemu (zwłaszcza w jednostkach samorządo-
wych), dotychczas tworzonego tylko na podstawie zawartych porozumień admi-
nistracyjnych pomiędzy głównym geodetą kraju a kierownikami tych jednostek.
Ustalono, że system nie zawierał wszystkich danych ewidencyjnych, co powodo-
wało ograniczoną jego użyteczność.

Realizacja Zintegrowanego Systemu Katastralnego przebiega z opóźnieniem
w stosunku do terminów określonych w „Rządowym programie rozwoju Zinte-
growanego Systemu Informacji o Nieruchomościach” i „Planie rzeczowo-finan-
sowym budowy Zintegrowanego Systemu Katastralnego”. Z ustaleń kontroli wy-
nika, że wykonanie wszystkich prac i uruchomienie pełnego ZSIN, zaplanowane
pierwotnie na 2010 r., przewiduje się zrealizować dopiero w latach 2018–2019.

Andrzej Zalewski

29 T.j. DzU z 2005 r., nr 240, poz. 2027.
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Główny geodeta kraju, odpowiedzialny za budowę katastru nieruchomości
oraz zintegrowanie go z Nową Księgą Wieczystą i ewidencją podatkową, nierze-
telnie realizował zadania związane z prowadzeniem prac przygotowawczych i bu-
dową ZSIN. Główny Urząd Geodezji i Kartografii nie był organizacyjnie przygo-
towany do realizacji spoczywających na nim zadań. Jednocześnie nadzór b. ministra
infrastruktury nad głównym geodetą kraju w zakresie realizacji ZSIN był niewy-
starczający.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła budowę Zintegrowanego Syste-
mu Informacji o Nieruchomościach w obszarze katastru nieruchomości. Doty-
czyło to zwłaszcza prowadzenia prac przygotowawczych oraz tworzenia systemu
bez ustawowego uregulowania prawnego, w tym bez określenia jego docelowego
modelu, a także sposobu powiązania katastru nieruchomości z Nową Księgą
Wieczystą i ewidencją podatkową nieruchomości.

Niezależnie od konieczności pełnej realizacji szczegółowych wniosków, prze-
kazanych kierownikom skontrolowanych jednostek, wskazane byłoby przede
wszystkim:

– uregulowanie w formie ustawy o systemie katastralnym m.in. zasad zakła-
dania i prowadzenia katastru nieruchomości oraz współdziałania między katastrem
nieruchomości, księgami wieczystymi i ewidencją podatkową nieruchomości;

– znowelizowanie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne – w zakresie
zakładania i prowadzenia katastru nieruchomości;

– dostosowanie rozporządzenia ministra rozwoju i budownictwa z 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków do zasad zakładania i prowa-
dzenia katastru nieruchomości;

– przyspieszenie prac uzupełniających bazy danych rejestru zasadniczego i re-
jestrów towarzyszących, niezbędnych do budowy systemu katastralnego;

– wzmocnienie nadzoru ministra transportu i budownictwa nad pracami zwią-
zanymi z budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

mgr inż. Andrzej Zalewski
Departament Środowiska, Rolnictwa

i Zagospodarowania Przestrzennego w NIK

System katastralny
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Wojciech  Wadecki

ORGANIZACJA   EGZAMINÓW   EKSTERNISTYCZNYCH

W trakcie dokonującej się w ostatnich latach radykalnej reformy systemu
edukacji w Polsce, w ramach której wdrożono wiele nowatorskich, ale też  kon-
trowersyjnych rozwiązań, nie było oczywiste, że kwestia funkcjonowania syste-
mu egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje
egzaminacyjne (PKE) może być przedmiotem zainteresowania Najwyższej Izby
Kontroli. Jakiekolwiek wątpliwości w tym względzie (jeśli w ogóle się pojawiły)
rozwiało podjęcie – na zlecenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży –
we wrześniu 2005 r. przez Izbę kontroli1, której celem było dokonanie oceny funk-
cjonowania systemu egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez PKE
powołane w latach 2002–2004 przez kuratorów oświaty.

W programie kontroli określono egzaminy eksternistyczne jako problem
o dużym oddziaływaniu społecznym, podkreślając, iż ocena ta ma związek z sy-
tuacją urynkowienia oświaty dorosłych. Nie wdając się w rozważania nad trafno-
ścią tej tezy, skonstatować należy, iż z analizy przedkontrolnej – dokonanej przez
Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego (DNOiDN) NIK –
wynikało, że:

– egzaminy te obejmują w każdym roku liczną grupę osób dorosłych pragną-
cych zdobyć kwalifikacje zawodowe bądź  uzupełnić wykształcenie ogólne, a licz-
ba osób, które przystąpiły do tych egzaminów w kolejnych sesjach egzaminacyj-
nych w 2002 i 2003 r. wynosiła od 54 485 (jesienią 2002 r.) do 59 323 (wiosną
2003 r.);

1 Informacja o wynikach kontroli organizacji egzaminów eksternistycznych w systemie oświaty,
NIK, kwiecień 2006 r., nr ewid. 25/2006/P/05/076-KNO.
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– w ostatnich 2 latach organizacja egzaminów eksternistycznych była tema-
tem odrębnych (krytycznych) artykułów prasowych w dzienniku „Rzeczpospoli-
ta”, w których sformułowano tezę, iż gdyby państwowe komisje egzaminacyjne
działały prawidłowo, to „nie byłoby problemu i ogłoszeń, że maturę można zro-
bić w ciągu 1,5 roku”;

– w 2003 r. sprawy związane z egzaminami eksternistycznymi były również
przedmiotem zastrzeżeń posłów z sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzie-
ży, którzy m.in. wskazywali na brak odpowiedniej kontroli kuratorów oświaty
nad systemem tych egzaminów;

– problematyka organizacji egzaminów eksternistycznych w latach 2000–2002
była przedmiotem kontroli doraźnej przeprowadzonej w Centrum Kształcenia
Ustawicznego (CKU) w Ostródzie przez Delegaturę NIK w Olsztynie, która ne-
gatywnie oceniła zarówno tryb i sposób przeprowadzania przez Centrum egzami-
nów eksternistycznych, jak i gospodarowanie środkami finansowymi pochodzą-
cymi z opłat pobieranych za te egzaminy;

– do września 2005 r. zagadnienia związane z organizacją egzaminów ekster-
nistycznych nie były przedmiotem kontroli NIK prowadzonych bezpośrednio w ku-
ratoriach oświaty (KO), centrach kształcenia ustawicznego, jak też w zespołach
szkół, przy których powołano państwowe komisje egzaminacyjne.

Do obszarów potencjalnych nieprawidłowości (wskazanych w programie kon-
troli) zaliczono między innymi:

1) w kuratoriach oświaty:
– naruszanie przepisów prawnych przy powoływaniu państwowych komisji

egzaminacyjnych (np. powoływanie ich bez porozumienia dyrektora CKU, bądź
zespołu szkół, z organem prowadzącym te jednostki);

– powoływanie do państwowych komisji egzaminacyjnych osób niemających
odpowiednich kwalifikacji;

– brak „skutecznego” nadzoru kuratoriów oświaty nad przebiegiem egzami-
nów oraz przestrzeganiem przepisów dotyczących składu komisji i zespołów eg-
zaminacyjnych;

– brak kontroli dokumentacji egzaminów gromadzonej przez komisje;

2) w państwowych komisjach egzaminacyjnych:
– nieobejmowanie egzaminami wszystkich zajęć edukacyjnych przewidzia-

nych planem nauczania w danym typie szkoły lub zawodzie;
– brak nadzoru przewodniczącego PKE nad prawidłowością pracy komisji

i prowadzeniem dokumentacji egzaminów;
– łączenie funkcji członka zespołu egzaminacyjnego z prowadzeniem zajęć

na kursie przygotowującym do egzaminów;
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– zawieranie przez przewodniczących PKE porozumień z organizatorami
kształcenia kursowego.

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi, Departament Nauki, Oświaty i Dzie-
dzictwa Narodowego (koordynator kontroli) oraz  delegatury NIK (6 delegatur)
przeprowadziły kontrole łącznie w 26 jednostkach, m.in. delegatury – w 6 wybra-
nych kuratoriach, 12 centrach kształcenia ustawicznego i  6 zespołach szkół dla
dorosłych, przy których powołano państwowe komisje egzaminacyjne (każda
z delegatur – w 1 kuratorium oświaty i 1 zespole szkół oraz 2 centrach kształcenia
ustawicznego).

Po zakończonych kontrolach – przeprowadzonych w lubelskim kuratorium
oświaty, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie i Zamościu oraz Regio-
nalnym Centrum Edukacji Zawodowej (RCEZ) w Lubartowie – lubelska delega-
tura pozytywnie oceniła działania państwowych komisji egzaminacyjnych powo-
łanych przez kuratora, działających przy CKU w Lublinie i Zamościu, analogicznie
też oceniła gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat za egzaminy w tych
centrach.

Diametralnie inną ocenę sformułowano w wypadku RCEZ w Lubartowie (bę-
dącego w istocie zespołem szkół dla dorosłych), negatywnie oceniając wykony-
wanie przez tę jednostkę w latach 2002–2004 zadań w zakresie organizacji egza-
minów eksternistycznych.

Na ocenie tej zaważyły stwierdzone rażące nieprawidłowości i zaniedba-
nia, między innymi:

1) brak udokumentowania realizacji szeregu obowiązków PKE wynikających
z rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 24 września 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, m.in.
wniosków osób – które przystąpiły do egzaminów – o dopuszczenie do nich spra-
wozdań z przebiegu i wyników egzaminów przeprowadzonych w sesji wiosennej
2002 r.;

2) funkcjonowanie w 2002 r. państwowej komisji egzaminacyjnej w tymże
Centrum przez 7 miesięcy bez regulaminu działalności tej komisji, który – zgod-
nie z §3 ust. 4 wymienionego rozporządzenia – powinien stanowić podstawę jej
działania;

3) powoływanie na członków zespołów egzaminacyjnych nauczycieli przed-
miotów nieodpowiadających profilowi zajęć edukacyjnych, z których przepro-
wadzano egzaminy (np. nauczyciela przedmiotów zawodowych grupy mechanicz-
nej powołano w skład zespołów przeprowadzających egzaminy z geografii
i historii);
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4) nierzetelne udokumentowanie przebiegu egzaminów 2 absolwentów RCEZ
– w sposób budzący wątpliwości, czy osoby te w ogóle przystąpiły do egzaminów
(z dokumentów wynikało np., że jedną z nich dopuszczono do egzaminów w sesji
jesiennej 2002 r., podczas gdy na wniosku o dopuszczenie do egzaminów tej oso-
by widniała data 15 lutego 2003 r.; w drugim zaś wypadku sprawozdanie z prac
zespołu egzaminacyjnego nie potwierdziło zaliczenia egzaminu z geografii przez
osobę, która w protokole egzaminów wykazana została wśród osób, które zdały
wszystkie egzaminy);

5) nieprzestrzeganie przepisów §21 ust. 1 wymienionego rozporządzenia,
obligującego do podpisywania protokołów egzaminów zarówno przez przewod-
niczącego komisji, jak też przez wszystkich jej członków (po sesji w lutym 2004 r.
protokoły te podpisało  zaledwie 47 % składu komisji);

6) naruszenie przepisów wymienionego rozporządzenia MEN regulujących
kwestie odpłatności za egzaminy – opłaty za ich przeprowadzenie, w łącznej kwocie
20 160 zł, wniesiono do kasy warsztatów szkolnych, podczas gdy – zgodnie z §23
ust. 3 tego rozporządzenia – powinny być przekazywane na rachunek bankowy
środków specjalnych RCEZ;

7) naruszenie w sesji jesiennej 2003 r., §23 ust. 2 wspomnianego rozporzą-
dzenia, normującego kwestię opłat maksymalnych; w okresie tym od 16 osób
pobrano należności za egzaminy z 3 zajęć edukacyjnych w kwocie po 160 zł,
która przekraczała kwotę dopuszczalną o 52 zł, bezzasadnie zawyżając pobrane
opłaty o łączną kwotę 2496 zł.

Na te zaniedbania delegatura NIK zwróciła uwagę kuratora oświaty odręb-
nym pismem.

W programie kontroli określono zróżnicowaną i obszerną tematykę kontroli
dotyczącą kuratoriów oświaty. Praktycznie uniemożliwiło to sformułowanie
w wystąpieniu pokontrolnym oceny ogólnej kontrolowanej dziedziny działalno-
ści lubelskiego kuratorium oświaty. Zawarto w nim zatem oceny cząstkowe doty-
czące „obszarów objętych kontrolą” (posługując się terminologią stosowaną w
„Podręczniku kontrolera”). Zgodnie z zasadą obiektywizmu kontroli, w wystą-
pieniu skierowanym do kuratora oświaty zamieszczono zarówno oceny o charak-
terze negatywnym, jak też oceny pozytywne.

Pozytywnie oceniono działania kuratorium w zakresie powoływania w ba-
danym okresie państwowych komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzania
egzaminów eksternistycznych, opiniowania informatorów sporządzanych przez
poszczególne PKE oraz monitorowania obowiązku ogłaszania harmonogramów
egzaminów (przeprowadzanych w kolejnych sesjach). Stwierdzono między inny-
mi, że państwowe komisje egzaminacyjne powoływano zgodnie z obowiązujący-
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mi przepisami – stosownie do §2 ust.1 i 3 wymienionego rozporządzenia MEN,
w aktach powołania tych komisji określano ich skład i typy szkół, zaś w wypadku
szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również zawody, w zakresie któ-
rych upoważniano je do przeprowadzania takich egzaminów. Komisje powoły-
wano na ogół w porozumieniu z organem prowadzącym Centrum Kształcenia
Ustawicznego bądź zespoły szkół organizujące egzaminy eksternistyczne. Ruty-
nowy charakter zadań i  obowiązków kuratorów oświaty w tym zakresie przesą-
dzał nieomal o braku ustaleń negatywnych i sformułowaniu oceny pozytywnej
dotyczącej tej sfery działalności kuratorium oświaty.

Sformułowano natomiast uwagi odnoszące się do sposobu udokumentowania
porozumień (bądź ich braku) przy powoływaniu w 2002 r. państwowych komisji
egzaminacyjnych:

– przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju (we wniosku
dyrektora RCEZ o powołanie PKE widniała jedynie imienna pieczątka sekretarza
powiatu i nieczytelny podpis);

– przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Parczewie (z dokumentacji znaj-
dującej się w kuratorium oświaty nie wynikało, aby w sprawie powołania w tej
jednostce państwowej komisji egzaminacyjnej o rozszerzonych uprawnieniach
kierownictwo kuratorium porozumiewało się z organem prowadzącym Centrum).

Brak porozumienia ze starostą w sprawie powołania PKE przy Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Parczewie (kuratora, a także dyrektora CKU) można uznać
za znamienny, tym bardziej, że komisję tę powołano do przeprowadzenia egzami-
nów – z zakresu liceum ogólnokształcącego oraz technikum dla dorosłych – w za-
wodach technik mechanik i technik technologii żywności, upoważniając ją nato-
miast do przeprowadzenia egzaminów eksternistycznych z zakresu zupełnie innych
4 zawodów niż nauczane przez szkoły wchodzące w skład Centrum. Komisję
upoważniono bowiem do prowadzenia egzaminów w zawodach: technika elek-
tryka, technika budownictwa, technika handlowca i technika technologii odzieży.
Zgodnie z §2 ust. 4a cytowanego rozporządzenia MEN, upoważnienie powoły-
wanej komisji do przeprowadzania egzaminów z zakresu zawodów, w których
nie kształcą szkoły wchodzące w skład centrów kształcenia ustawicznego (lub
zespołów szkół), przy których komisję powołano, może mieć miejsce w uzasad-
nionych wypadkach, w porozumieniu z  organem prowadzącym te placówki. Z usta-
leń kontroli wynikało jednak, że przesłanki takie w wypadku CKU w Parczewie
nie zaistniały – zarówno akt powołania państwowej komisji egzaminacyjnej, jak
też wniosek dyrektora CKU w tym mieście o jej powołanie, nie zawierały uzasad-
nienia potrzeby powołania takiej komisji. Na uwagę zasługuje kuriozalne wyja-
śnienie w tej kwestii kuratora oświaty – zgłoszone w trybie art. 59 ust. 2 ustawy
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o NIK – iż, powołując komisję egzaminacyjną przy tym centrum kształcenia, uznał
on wystąpienie dyrektora centrum (stanowiące wniosek o powołanie) za zasadne
„poprzez sam fakt wystąpienia”, bowiem dyrektor ten „zna najlepiej potrzeby
środowiska” w tym zakresie.

Delegatura oceniła nadzór pedagogiczny lubelskiego kuratorium oświaty
nad przygotowaniem i przebiegiem egzaminów eksternistycznych, a także pro-
wadzeniem przez PKE dokumentacji w tym zakresie – jako niepełny, niezapew-
niający niezbędnej wiedzy na temat prawidłowości funkcjonowania tych komisji.
Analiza dokumentów oraz wyjaśnienia udzielane w toku kontroli wskazywały
wręcz na to, że zainteresowanie wizytatorów tego kuratorium problematyką  eg-
zaminów eksternistycznych oraz nadzór nad pracą przeprowadzających je komi-
sji – były iluzoryczne.

Stwierdzono bowiem, że:
– mimo przeprowadzenia przez wizytatorów kuratorium oświaty w badanym

okresie – w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego – mierzenia jakości
pracy 5 zespołów szkół, przy których powołano PKE, nie sformułowano wniosków
ani zaleceń wynikających z tych badań, dotyczących egzaminów eksternistycznych;

– przeprowadzając mierzenie jakości pracy tych placówek (m.in. w 2004 r. –
Zespołu Szkół Mechanicznych w Lublinie, w 2003 r. – Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 w Dęblinie), nie badano sposobu przygotowania, przebiegu ani doku-
mentacji tych egzaminów prowadzonych przez PKE w tych zespołach szkół;

– również w raportach dotyczących pracy zespołów szkół (z działającymi przy
nich państwowymi komisjami egzaminacyjnymi), sporządzonych przez wizyta-
torów delegatur lubelskiego kuratorium oświaty, nie podnoszono problematyki
funkcjonowania komisji oraz egzaminów eksternistycznych;

– dwa z czterech sprawozdań PKE, które w 2004 r. – po zakończeniu sesji
egzaminacyjnych – przekazane zostały kuratorium, zawierały informacje na te-
mat tych egzaminów uniemożliwiające sformułowanie merytorycznych wniosków,
zaś liczba sprawozdań w tym przedmiocie złożonych w kuratorium oświaty w ze-
stawieniu z liczbą istniejących na terenie województwa lubelskiego komisji po-
wołanych do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych (w roku szkolnym
2003/2004 – 31, w roku 2004/2005 – 35) , wskazywała na to, że nie wszystkie
PKE przekazywały kuratorium sprawozdania w tym przedmiocie.

Ustalono ponadto, że w zakresie czynności wizytatora Wydziału Szkolenia
Zawodowego Kuratorium Oświaty, któremu powierzono sprawowanie nadzoru
nad organizacją egzaminów, nie określono szczegółowego zakresu zadań w tej
sprawie. Nie określono ich również w zakresach czynności wizytatorów delega-
tur kuratorium oświaty (w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu).
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W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do lubelskiego kuratora oświaty
zawarto wnioski dotyczące zarówno kwestii powoływania PKE, jak też (w głów-
nej mierze) problematyki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kurato-
rium. Najwyższa Izba Kontroli uznała za niezbędne:

– dokumentowanie porozumień z organami prowadzącymi publiczne zespoły
szkół oraz CKU – w sprawie powołania przy tych placówkach państwowych ko-
misji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych – w spo-
sób niebudzący wątpliwości, czy kierownictwo kuratorium oświaty porozumie-
wało się w tej kwestii z tymi organami;

– powoływanie przy Centrum Kształcenia Ustawicznego komisji upoważnio-
nych do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu typów szkół
dla dorosłych niewchodzących w skład Centrum, a przy zespołach szkół prowa-
dzących kształcenie zawodowe – do ich przeprowadzania z zakresu zawodów,
w których nie kształcą te szkoły tylko w uzasadnionych wypadkach (zgodnie z §2
ust. 4a wymienionego wcześniej rozporządzenia MEN) i po uprzednim rozważe-
niu, czy członkowie tych komisji mają stosowne kompetencje merytoryczne do
przeprowadzania egzaminów w takim zakresie (kwestia ta we wspomnianym roz-
porządzeniu w ogóle nie została podniesiona);

– badanie – w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego nad placów-
kami, przy których powołano PKE – organizacji egzaminów eksternistycznych,
m.in. sposobu ich przygotowania i przebiegu, a także prawidłowości prowadze-
nia i przechowywania dokumentacji tych egzaminów;

– uwzględnianie w sporządzanych raportach na temat pracy zespołów szkół
i Centrum Kształcenia Ustawicznego, przy których powołano państwowe komi-
sje egzaminacyjne, problematyki egzaminów eksternistycznych;

– zobligowanie przewodniczących komisji egzaminacyjnych do przekazywa-
nia kuratorium, po zakończeniu sesji egzaminacyjnych, sprawozdań z przebiegu
egzaminów (wraz z ich wynikami) oraz dokonywanie ich analiz.

W wystąpieniu skierowanym do dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji
Zawodowej w Lubartowie zawarto m.in. wnioski o :

– podjęcie działań organizacyjnych, zapewniających właściwą obsługę admi-
nistracyjną państwowych komisji egzaminacyjnych;

– powoływanie na członków zespołów egzaminacyjnych nauczycieli przed-
miotów odpowiednich do zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest
egzamin lub nauczycieli zajęć pokrewnych;

– ustalanie i pobieranie opłat za egzaminy eksternistyczne w stosownych
kwotach, obowiązującym trybie i terminach;
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– zapewnienie podpisywania protokołów egzaminów eksternistycznych przez
wszystkich członków państwowej komisji egzaminacyjnej.

Kontrola organizacji egzaminów eksternistycznych  przeprowadzona w 2005 r.
przez delegatury (w ramach kontroli koordynowanej P/05/076) objęła 6 zespo-
łów szkół w skali kraju, w których prowadzono takie egzaminy, tj. zaledwie 2,5%
tych placówek (według stanu z roku szkolnego 2002/2003). Delegatura w Lubli-
nie kontrolę taką, zgodnie z założeniami organizacyjnymi programu kontroli, prze-
prowadziła w 1 placówce. Zakres i waga nieprawidłowości stwierdzonych w RCEZ
w Lubartowie świadczą o tym, że losowe wytypowanie do kontroli jednego
w województwie lubelskim zespołu szkół  (i sześciu w skali całego kraju) było
dalece niewystarczające. Z całą pewnością tak ograniczony zakres podmiotowy
kontroli nie daje podstaw do dokonania globalnej oceny jakości organizacji egza-
minów eksternistycznych w zespołach szkół, w których działają państwowe ko-
misje egzaminacyjne. Ekstrapolacja wniosków i ocen, sformułowanych po kon-
troli jednej tylko szkoły, na inne zespoły szkół i inne komisje egzaminacyjne –
byłaby nieuprawniona. W lubelskiej delegaturze rozważano, czy kontroli prze-
prowadzonej w RCEZ w Lubartowie nie potraktować jako kontrolę rozpoznawczą
i  impuls do podjęcia kontroli doraźnej  w tym zakresie, obejmującej większą
liczbę placówek szkolnych. Ostateczna decyzja w tej kwestii nie została podjęta.

mgr Wojciech Wadecki
Delegatura NIK w Lublinie
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Adam  Zych

DLA  KOGO  30-DNIOWY  TERMIN  ZAPŁATY  ?

Jednym z trudniejszych problemów naszej gospodarki są ogromne opóźnie-
nia w regulowaniu przez podmioty gospodarcze zobowiązań z tytułu nabywanych
towarów i usług. Większość firm (wierzycieli) zdążyła się już przyzwyczaić, że
na zapłatę trzeba poczekać kilka miesięcy, a niekiedy i dłużej. Z uwagi na wza-
jemne powiązania i zależności podmiotów gospodarczych – trudności z wyegze-
kwowaniem wierzytelności przez jedną firmę przenoszą się szybko na jej kontra-
hentów, którzy z kolei nie są w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań
u kolejnych dostawców itd. Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że stosunko-
wo niewielka liczba niesolidnych dłużników (zwłaszcza, gdy dłużnikami takimi
są duże podmioty gospodarcze) może w krótkim czasie zakłócić system finanso-
wy gospodarki narodowej jako całości.

Dla małych przedsiębiorców

W tym kontekście pozytywnie należy ocenić to, że już przed kilku laty pro-
blem ten został dostrzeżony na szczeblu centralnym i podjęto konkretne działania
zmierzające do poprawy sytuacji. 6 września 2001 r. uchwalona została ustawa
o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym1 . Ustawa ta wprowadziła – po raz
pierwszy w gospodarce rynkowej – 30-dniowy termin zapłaty w stosunkach po-
między podmiotami gospodarczymi. Od razu należy jednak podkreślić, że pod-
miotowy zakres działania tej ustawy był stosunkowo niewielki. Mogli z niej ko-
rzystać tylko tzw. mali przedsiębiorcy i to wyłącznie w transakcjach zawieranych

1 DzU nr 129, poz. 1443.
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z dużymi organizmami gospodarczymi. Uchwalenie tego aktu prawnego było naj-
wyraźniej podyktowane bieżącymi potrzebami gospodarczymi.

Otóż w wyniku różnego rodzaju badań i analiz stwierdzono, że tzw. super-
markety (duże organizmy gospodarcze) wykorzystują swą silną pozycję na rynku
jako odbiorcy znacznych partii towarów czy usług i dyktują dostawcom, w tym
zwłaszcza małym firmom, bardzo trudne warunki umów. Te trudne warunki wy-
rażały się zwłaszcza wyjątkowo długimi okresami zapłaty za nabywane towary
(6 miesięcy było tu niemal standardem). Z oczywistych względów pociągało to
za sobą ogromne problemy finansowe małych przedsiębiorstw, z których część
zmuszona była zlikwidować działalność, a nawet ogłosić upadłość. Powyższa
ustawa miała więc najwyraźniej na celu udzielenie realnej pomocy tej grupie pod-
miotów gospodarczych.

Dla wszystkich podmiotów gospodarczych

Bliższa analiza skuteczności ustawy nie wydaje się w rozpatrywanym tu kon-
tekście konieczna, jako że w krótkim czasie jej podmiotowy zakres został rozsze-
rzony na całą gospodarkę narodową. Uchwalono bowiem 12 czerwca 2003 r. ustawę
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych2 , która wprowadziła 30-dniowy
termin zapłaty w rozliczeniach pieniężnych pomiędzy wszystkimi podmiotami
gospodarczymi, bez względu na ich wielkość, rodzaj prowadzonej działalności,
formę własności, branżę itd. Tym samym ustawa z  6 września 2001 r., adresowa-
na do małych przedsiębiorców, straciła rację bytu i została uchylona.

Pozornie mogłoby się wydawać, że wprowadzenie na mocy ustawy 30-dnio-
wego terminu rozliczeń pieniężnych pomiędzy jednostkami gospodarczymi li-
kwiduje – a przynajmniej w sposób znaczący łagodzi – problem opóźnień w za-
płacie. W rzeczywistości sprawa jest jednak bardziej złożona. Problem polega
bowiem na tym, że naruszenie przez dłużnika tego przepisu nie pociąga za sobą
jakichkolwiek wymiernych sankcji czy kar. Ustawa stanowi bowiem, że za niedo-
trzymanie 30-dniowego terminu zapłaty wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika
tzw. odsetek ustawowych i to nawet wtedy, gdy w umowie określony został ter-
min zapłaty dłuższy niż 30 dni. Teoretycznie biorąc, pozycja wierzyciela w sto-
sunku do dłużnika została więc na mocy tego przepisu istotnie wzmocniona, gdy
jednak bliżej przyjrzeć się sprawie, to okazuje się, że o jakimkolwiek wzmocnie-
niu nie może być mowy. Przed uchwaleniem powyższej ustawy wierzyciel mógł
również domagać się od dłużnika zapłaty w terminie nie dłuższym niż 30 dni,

Termin zapłaty

2 DzU nr 139, poz. 1323.
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a w wypadku niedotrzymania tego terminu mógł naliczyć i wyegzekwować od-
setki ustawowe. Zwykle tego jednak nie robił i to nie z uwagi na brak stosownej
ustawy o terminach zapłaty, lecz ze względu na słabszą w stosunku do dłużnika
pozycję przetargową. I w tym właśnie tkwi istota problemu.

Ta słabsza w stosunku do dłużnika pozycja przetargowa wynika w dużym
stopniu z istoty gospodarki rynkowej, która m.in. charakteryzuje się względną
nadwyżką podaży nad efektywnym popytem i związaną z tymi relacjami konku-
rencją. W rozpatrywanym tu kontekście popyt reprezentuje – o ile tak można
powiedzieć – dłużnik (nabywca), zaś podaż – wierzyciel (dostawca). W tym sta-
nie rzeczy ustawowe regulowanie terminów zapłaty jest więc – do pewnego stop-
nia – działaniem sprzecznym z istotą gospodarki rynkowej.

Nie wiem, czy kwestia skuteczności analizowanej tu ustawy była przedmio-
tem jakichkolwiek badań czy analiz na szczeblu gospodarki narodowej jako cało-
ści. Na podstawie osobistych doświadczeń i obserwacji mogę jednak z całym prze-
konaniem stwierdzić, że skuteczność tych przepisów jest znikoma lub wręcz żadna.
Nie znam osobiście ani jednej sytuacji, aby jakiś wierzyciel naliczył swojemu
niesolidnemu kontrahentowi odsetki za zwłokę, powołując się przy tym na usta-
wę o terminach zapłaty. Co więcej – znaczna część, a może i większość wierzy-
cieli nawet nie słyszała o istnieniu takiej ustawy. Zaryzykowałbym w związku
z tym stwierdzenie, że ewentualne uchylenie tej ustawy nie zostałoby nawet za-
uważone przez potencjalnych beneficjentów. Mimo to wydaje mi się, że ustawa
o terminach zapłaty powinna być utrzymana w mocy, tyle tylko, że należałoby
w istotny sposób rozszerzyć podmiotowy zakres jej działania.

30-dniowy termin zapłaty – również dla sfery budżetowej?

Nadrzędnym celem przyświecającym twórcom ustawy o terminach zapłaty
było bez wątpienia dążenie do zdyscyplinowania niesolidnych dłużników. Naj-
pierw miały to być wielkie organizmy gospodarcze (np. supermarkety), a następ-
nie wszystkie firmy prowadzące działalność gospodarczą. Spod działania tej ustawy
wyłączona została natomiast cała sfera budżetowa, czy też – szerzej rzecz ujmu-
jąc – wszystkie jednostki i instytucje będące dysponentami środków publicznych.
Takie postawienie sprawy należy – moim zdaniem – ocenić zdecydowanie nega-
tywnie, jako że w sferze budżetowej również istnieje problem niesolidnych dłuż-
ników. W tym zakresie mamy więc do czynienia z sytuacją, która budzi poważne
wątpliwości natury formalnej i merytorycznej, a pewnym stopniu – nawet i mo-
ralnej. Oto bowiem z jednej strony państwo stara się zdyscyplinować podmioty
gospodarcze do terminowego regulowania płatności, ustalając dla nich swego ro-
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dzaju standard 30-dniowego okresu rozliczeniowego, z drugiej zaś – to samo pań-
stwo nie nakłada tego obowiązku na dysponentów środków publicznych, w tym
zwłaszcza na jednostki budżetowe różnych szczebli.

 Kwestia ta nabiera odpowiednio większego wymiaru, jeśli weźmie się pod
uwagę, że ustalenie dla podmiotów gospodarczych 30-dniowego terminu zapłaty
jest rozwiązaniem nie do końca zgodnym z zasadami gospodarki rynkowej, w tym
zwłaszcza z zasadą pełnej swobody kształtowania zawieranych przez firmy umów.
W określonych warunkach ustawa ta stanowi formalnoprawne utrudnienie dla
prowadzonej przez firmę działalności. Zdarza się bowiem, że firma chcąc np.
wejść na rynek czy też umocnić na nim swoją pozycję tworzy różnego rodzaju
zachęty i bodźce dla potencjalnych odbiorców, w tym m.in. wydłużanie terminów
zapłaty. Tymczasem formalnie rzecz biorąc – w świetle analizowanej ustawy –
działania takie są nie w pełni zgodne z prawem.

Zupełnie inaczej kwestia ta przedstawia się w odniesieniu do sfery budżeto-
wej. Przede wszystkim dlatego, ze ewentualne nałożenie na funkcjonujące w tej
sferze jednostki organizacyjne obowiązku regulowania zobowiązań finansowych
w terminie 30 dni byłoby zgodne z zasadami gospodarki rynkowej. Państwo ma
więc pełne prawo wprowadzenia takiego obowiązku, a moim zdaniem, jest to
wręcz absolutną koniecznością. Jak już bowiem wcześniej wspomniałem, znacz-
ne nawet opóźnienia w regulowaniu przez jednostki budżetowe zobowiązań fi-
nansowych są bodaj równie częste, jak to ma miejsce w stosunkach pomiędzy
podmiotami gospodarczymi. I nie jest prawdą, że wynikają one wyłącznie z przy-
czyn natury obiektywnej, a więc z uwagi na przejściowe trudności budżetowe.
Opóźnienia te są często w pełni zawinione przez konkretne jednostki budżetowe,
czy wręcz przez konkretne osoby.

Na podstawie osobistych doświadczeń zawodowych mogę z całym przekona-
niem stwierdzić, że szczególnie niesolidnym płatnikiem są jednostki organizacyj-
ne samorządu terytorialnego. Dotyczy to zwłaszcza okresów poprzedzających
wybory do władz lokalnych. Wtedy to sprawujący władzę wójtowie gmin, burmi-
strzowie czy też prezydenci miast, chcąc zyskać sobie poparcie elektoratu, podej-
mują się realizacji różnego rodzaju zadań inwestycyjno-modernizacyjnych (dro-
gi, ochrona środowiska, wodociągi i kanalizacja itd.), mimo braku odpowiedniego
zabezpieczenia finansowego. Niekiedy trudności te sygnalizowane są już w spe-
cyfikacjach istotnych warunków zamówienia, w których stwierdza się wprost, że
biorące udział  w przetargu firmy zgadzają się na termin zapłaty wynoszący np.
6 czy nawet 12 miesięcy. Jak wiadomo, o zamówienia publiczne ubiega się ogrom-
na liczba podmiotów gospodarczych, jest więc oczywiste, że wszyscy oferenci
„dobrowolnie” zgadzają się na taki warunek.
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Nie zawsze jednak kwestia płatności stawiana jest w sposób jednoznaczny
w specyfikacji. Nierzadko w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nic
się nie mówi na temat terminu zapłaty. Dopiero później okazuje się, że   gmina nie
ma środków i w związku z tym firma musi przez wiele miesięcy zabiegać o należną
jej zapłatę. Z oczywistych względów powoduje to pogorszenie sytuacji finansowej
takiej jednostki, a pośrednio – również jej kontrahentów, w tym zwłaszcza do-
stawców oraz podwykonawców. Nie ulega więc wątpliwości, że państwo nie po-
winno przechodzić nad tego typu patologią do porządku dziennego. Jedynym zaś
sposobem rozwiązania problemu jest nałożenie na jednostki budżetowe obowiąz-
ku regulowania zobowiązań płatniczych w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Prawo czy obowiązek?

Teoretycznie rzecz biorąc, kwestię tę można rozwiązać w dwojaki sposób.
Można by więc rozszerzyć powyższą ustawę o terminach zapłaty na jednostki
budżetowe. Wówczas podmioty gospodarcze realizujące określone zadania w ra-
mach zamówień publicznych miałyby prawo do dochodzenia odsetek za zwłokę
w wypadku zapłaty po upływie 30 dni od daty doręczenia faktury. Rozwiązanie
takie stanowiłoby bez wątpienia istotny krok naprzód w kwestii dłużników ze
sfery budżetowej, jednak – moim zdaniem – jest ono niewystarczające. Nietrudno
bowiem przewidzieć, że przy takiej konstrukcji podmioty gospodarcze będą „do-
browolnie” rezygnować z przysługujących im formalnie odsetek, nie chcąc w ten
sposób narazić się na przyszłość określonej jednostce budżetowej. Dotyczy to
zwłaszcza firm, w których udział zadań realizowanych w ramach zamówień pu-
blicznych w globalnej kwocie przychodów jest znaczący.

Dlatego też bardziej skutecznym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby przy-
jęcie zasady, że jednostka budżetowa, która nie ureguluje określonej płatności
w terminie 30 dni ma formalny obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za każdy
dzień zwłoki. Wtedy sprawa byłaby w pełni jednoznaczna, co z pewnością zdy-
scyplinowałoby jednostki nabywające towary i usługi w ramach zamówień pu-
blicznych do terminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych.

Czy nas na to stać?

Mam świadomość, że przedstawiona wyżej propozycja ma dość kontrower-
syjny charakter, jako że – nazywając rzecz po imieniu – jej ewentualne wdrożenie
spowodowałoby określony wzrost wydatków budżetowych. Zarówno w budżecie

Adam Zych
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centralnym, jak i w budżetach terenowych mają miejsce określone trudności płat-
nicze, co siłą rzeczy pociągnęłoby za sobą konieczność zapłaty odsetek za zwło-
kę. Należy tu jednak postawić pytanie, dlaczego wynikające z tych trudności kon-
sekwencje finansowe mają ponosić podmioty gospodarcze, jak ma to miejsce
obecnie? Pytanie to ma czysto retoryczny charakter, brakuje bowiem jakichkol-
wiek przesłanek merytorycznych uzasadniających taki stan rzeczy. Jeśli firma
otrzymała z budżetu zapłatę z opóźnieniem, to z oczywistych względów ma ona
prawo do określonej rekompensaty z tego tytułu w postaci odsetek za zwłokę.
Czysto ekonomiczny aspekt zagadnienia przemawia więc zdecydowanie za wpro-
wadzeniem analizowanego tu rozwiązania.

Zmiana ta wpłynęłaby również na odczuwalny wzrost dyscypliny płatniczej
w skali gospodarki narodowej jako całości. Jak już wcześniej wspomniałem, sze-
roko rozumiana sfera budżetowa, z uwagi na potężne środki finansowe będące
w jej dyspozycji, zamawia towary i usługi w znaczącej liczbie podmiotów gospo-
darczych. Ewentualne opóźnienia w regulowaniu płatności z tytułu dokonywa-
nych w tych firmach zakupów powodują, że jednostki te nie mogą z kolei wywią-
zać się w terminie z  zobowiązań finansowych  wobec swoich dostawców,
kooperantów, podwykonawców, a nierzadko i wobec budżetu (brak środków na
zapłatę podatków), pracowników itd. Powstaje więc typowe błędne koło, przy
czym problem ten może być rozwiązany jedynie przez wzrost dyscypliny płatni-
czej jednostek budżetowych.

Istotną zaletą analizowanego rozwiązania byłoby również to, że jednostki
budżetowe byłyby zmuszone do bardziej racjonalnego i odpowiedzialnego plano-
wania swoich wydatków, aby uniknąć konieczności zapłaty odsetek za zwłokę
w razie niedotrzymania 30-dniowego terminu zapłaty. Obecnie imperatyw taki
nie istnieje, o czym świadczy choćby przytoczony wyżej przykład niefrasobliwe-
go zachowania prominentnych przedstawicieli samorządu terytorialnego w okre-
sie poprzedzającym wybory lokalne. Jedynym sposobem na walkę z tego typu
szkodliwymi dla gospodarki narodowej patologiami jest, moim zdaniem, nałoże-
nie na jednostki budżetowe obowiązku regulowania płatności w terminie nie dłuż-
szym niż 30 dni. Wszelkie inne – stosowane aktualnie w praktyce – sposoby dys-
cyplinowania tych jednostek są  nieskuteczne.

Równie istotne byłyby też efekty o charakterze niewymiernym. Gdyby bu-
dżet zaczął regulować zobowiązania płatnicze w terminie 30 dni, to w gospodarce
narodowej ukształtowałby się swego rodzaju wzorzec postępowania w tym za-
kresie, który z czasem zacząłby również oddziaływać na terminy płatności po-
między jednostkami gospodarczymi. I dlatego właśnie powyższa ustawa o termi-
nach zapłaty w transakcjach handlowych, która – jak starałem się wykazać – jest

Termin zapłaty
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obecnie zupełnie nieskuteczna, powinna jednak być utrzymana. Gdyby bowiem
budżet regulował płatności w ciągu 30 dni, to z czasem ustawa stałaby się sku-
tecznym instrumentem prawnym również pomiędzy podmiotami gospodarczymi.

Już po napisaniu powyższych uwag zapoznałem się z uchwałą Sądu Najwyż-
szego z 13 stycznia 2006 r.,3  zgodnie z którą ustawa z 12 czerwca 2003 r. o termi-
nach zapłaty w transakcjach handlowych ma również zastosowanie do umów za-
wieranych przez gminy w celu realizacji ich zdań własnych. Teoretycznie rzecz
biorąc, uchwała ta jest korzystna dla podmiotów gospodarczych realizujących
określone zadania na rzecz gmin. W praktyce jednak nie ma ona większego zna-
czenia. Jeśli gmina realizuje z opóźnieniem zapłatę za zamówione towary czy
usługi, to również i przed podjęciem przez SN powyższej uchwały firma miała
prawo do egzekwowania odsetek za zwłokę, czego jednak zwykle nie robiła z oba-
wy, że mogłoby to znacznie skomplikować współpracę przy realizacji kolejnych
kontraktów w przyszłości. Jak już wcześniej zaznaczyłem, przepisy o terminach
zapłaty mogą być skuteczne tylko wtedy, gdy jednostka budżetowa (w tym wy-
padku gmina) będzie miała formalny obowiązek zapłaty odsetek.

Przytoczona tu uchwała SN jest kolejnym przykładem świadczącym o fatal-
nym stanie naszego prawa. Okazuje się bowiem, że prawnicy nie potrafią formu-
łować przepisów prawnych w sposób jasny i niebudzący wątpliwości, gdyż nie-
mal w każdym wypadku potrzebne są różnego rodzaju dodatkowe interpretacje
czy wyjaśnienia. Kwestia ta stanowi jednak odrębne zagadnienie.

Adam Zych
Tarnów

Adam Zych

50

3 Sygn. akt III CZP 124/05.



[539] 139WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA

Jacek Mazur

ZEBRANIE   ŁĄCZNIKÓW
 NAJWYŻSZYCH   ORGANÓW   KONTROLI   UNII   EUROPEJSKIEJ

(Budapeszt, 15-16 maja 2006 r.)

W zebraniu uczestniczyli łącznicy najwyższych organów kontroli krajów Unii
Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego; ponadto – w cha-
rakterze „aktywnych obserwatorów” – łącznicy z krajów przystępujących i kan-
dydujących do UE (Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Rumunii, Turcji), Albanii
(która uprzednio uczestniczyła w „sieci współpracy” krajów kandydujących) oraz
przedstawiciel SIGMA; łącznie 50 osób z 31 krajów. Obradom przewodniczył
łącznik Państwowej Izby Obrachunkowej Węgier Janos Revesz. W zebraniu uczest-
niczyli łącznik Najwyższej Izby Kontroli Jacek Mazur i Marcin Morawski z Wy-
działu Współpracy z Zagranicą.

Porządek dzienny zebrania obejmował 23 punkty zgrupowane w pięciu ob-
szarach:

– wkład najwyższych organów kontroli w poprawę rozliczalności środków UE;
– wzmożenie i ułatwienie pracy Komitetu Kontaktowego (KK) prezesów naj-

wyższych organów kontroli UE: propozycje grupy zadaniowej w sprawach poli-
tyki informacyjnej, finansowania zebrań KK, języków roboczych, trybu plano-
wania działań KK;

– przygotowanie zebrania KK w 2006 r.;
– działalność grup roboczych KK od czasu zebrania w Sztokholmie;
– inne sprawy.
Niniejsza relacja przedstawia ważniejsze tematy dyskusji.
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W uchwale przyjętej na zebraniu Komitetu Kontaktowego w grudniu 2005 r.
w Sztokholmie prezesi opowiedzieli się za zwiększeniem roli narodowych orga-
nów kontroli w osiąganiu rozliczalności finansowej UE, w tym za wzmocnieniem
współpracy między członkami Komitetu, tak aby środki UE podlegały kontroli
w państwach członkowskich w ramach metodyki zgodnej z międzynarodowymi
standardami kontroli. W tym celu postanowiono o podejmowaniu projektów pilo-
tażowych, które pozwolą zidentyfikować możliwe obszary współpracy ETO 
z narodowymi organami kontroli, jak też o zachęceniu organów administracji (unijnej
i krajowej) do stosowania ogólnie uznanych standardów kontroli wewnętrznej1 .

Wstępna dyskusja na ten temat odbyła się przy okazji zebrania grupy zadanio-
wej ds. współpracy między narodowymi organami kontroli i ETO w styczniu br.
Członkowie grupy uznali, że – wobec ogólności uchwały – istnieje ryzyko nie-
podjęcia lub spowolnienia działań na rzecz jej realizacji. Wspólne postępowania
w obszarze kontroli środków UE wymagają długiego przygotowania, zatem jeże-
li jakieś kroki mają zostać wykonane (lub choćby rozpoczęte) w tym roku – prace
trzeba inicjować możliwie szybko. Konieczny jest zatem pewnego rodzaju im-
puls. Po długiej dyskusji przyjęto, że prezes NIK – jako przewodniczący Komitetu
Kontaktowego – skieruje pismo do członków KK z prośbą o informacje i sugestie,
w jaki sposób poszczególne najwyższe organy kontroli widzą sposób realizacji
uchwały. Mogą to być nawet wstępne i częściowe pomysły, także propozycje, któ-
re wymagają dalszego dopracowania i dyskusji.

Odpowiedzi przekazało 23 członków KK (wszyscy, poza prezesami trybuna-
łów obrachunkowych Grecji i Luksemburga). Wynika z nich ogólne przekonanie,
że międzynarodowe działania, prowadzone w ostatnich latach pod egidą Komite-
tu Kontaktowego, wniosły znaczny wkład do kontroli środków UE. We wszyst-
kich odpowiedziach deklarowano chęć kontynuacji pracy oraz zidentyfikowania
kolejnych  obszarów i form współdziałania; w większości zawarto też różnego
rodzaju propozycje. Odpowiedzi prezesów przekazano łącznikom przed zebra-
niem w Budapeszcie; ponadto – dla ułatwienia dyskusji – kilkadziesiąt propozy-
cji zgrupowano w sześciu obszarach, w formie 13 zbiorczych tematów:

I. Wspólne działania kontrolne
1. Kontrola środków na wspólną politykę rolną.
2. Kontrola w zakresie funduszy strukturalnych.
3. Kontrola wykorzystania środków UE jako kontrola wykonania zadań.
4. Kontrola wydajności i funkcjonowania systemów administrowania

i kontroli programów współfinansowanych ze środków UE.

Jacek Mazur

1 J. Mazur: Rola najwyższych organów kontroli w działaniach na rzecz poprawy rozliczalności
środków Unii Europejskiej, „Kontrola Państwowa” nr 1/2006.
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II.  Systemy zarządzania i kontroli finansowej
5. Przestrzeganie standardów zawodowych przez organy administracji

publicznej.
6. Systemy kontroli wewnętrznej oraz podział zadań między kontrolą

zewnętrzną i wewnętrzną.
III.  Metodyka kontroli i przeglądy partnerskie

7. Rozwój kontroli prawidłowości wykonania budżetu UE (DAS) i przed-
stawienie narodowym organom kontroli podejścia kontrolnego ETO.

8. Opracowanie wspólnego podręcznika kontroli środków UE.
9. Wymiana doświadczeń narodowych organów kontroli w kontroli

środków UE.
10. Przeglądy partnerskie najwyższych organów kontroli w zakresie

kontroli środków UE.
IV. Uprawnienia do kontroli

11. Zbadanie zakresu uprawnień narodowych organów kontroli do
kontroli środków UE w swoich krajach.

V.   Polityka informacyjna
12. Ułatwienie dostępu do wyników kontroli środków UE przeprowadzo-

nych przez inne organy kontroli.
VI. Udział narodowych organów kontroli w kontrolach ETO

13. Zbadanie zakresu udziału narodowych organów kontroli w kontro-
lach ETO.

Powyższy przegląd propozycji prezesów (opracowany przez najwyższe organy
kontroli Wielkiej Brytanii, Holandii i Polski) został przedstawiony przez łącznika
Najwyższej Izby Kontroli. Kolejność ma charakter porządkujący i nie wskazuje
priorytetów. Niektóre tematy zostały ujęte szeroko i wymagają sprecyzowania, inne
są bardziej wyraźne. Wszystkie można rozszerzać, zawężać lub łączyć. Można też
wstępnie zadecydować – na poziomie łączników – o wyborze jednego-dwu tema-
tów, jakie mogłyby zostać podjęte jeszcze przed zebraniem Komitetu Kontakto-
wego w grudniu br. Pozostałe propozycje zostałyby rozpatrzone przy planowaniu
dalszych działań. Kryteriami wyboru powinny być zwłaszcza: wykonalność za-
dania, znaczenie dla poprawy rozliczalności środków UE oraz możliwość realiza-
cji w ramach funkcjonującego systemu grup roboczych. Wobec istnienia grup:
ds. funduszy strukturalnych, ds. zamówień publicznych, ds. VAT, ds. krajowych
raportów o zarządzaniu środkami UE i ds. jakości kontroli – warto unikać tworze-
nia nowych grup roboczych. Lepiej wybrać temat, który może zostać wykonany
przez jedną z istniejących grup. W uzupełniającym wystąpieniu Jan van den Bos
(Państwowa Izba Obrachunkowa Holandii) przedstawił relacje 13 zbiorczych
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tematów do celów strategicznych KK ujętych w „Zasadach programowych KK”2 .
Po dyskusji łącznicy postanowili o podjęciu prac nad tematem funkcjonowania
kontroli wewnętrznej w administracji publicznej, w nawiązaniu do punktów 5-6
wyżej wymienionego wykazu; bliższa koncepcja działań zostanie rozpatrzona na
zebraniu grupy zadaniowej w czerwcu br.

Sabine Teufl-Märzinger przedstawiła dokument Izby Obrachunkowej Austrii
w sprawie wykonywania funkcji kontroli zewnętrznej, ogłoszony w związku z prze-
wodniczeniem Unii Europejskiej przez rząd Austrii w pierwszej połowie 2006 r.3

Rozpatruje on słabości kontroli zewnętrznej środków UE i możliwe sposoby ich
przezwyciężenia. Jest to prawdopodobnie pierwszy tego rodzaju dokument; wcze-
śniej niektóre narodowe organy kontroli przekazywały rządom swoich krajów –
sprawującym prezydencję UE – opinie w sprawie poprawy rozliczalności środ-
ków UE, ale żaden nie ogłaszał formalnego stanowiska. Rozpatrywany dokument
przedstawia konkretne kroki, jakie podejmuje IO Austrii, takie jak: promowanie
stosowania międzynarodowych standardów kontroli przez uruchomienie wspól-
nie z Uniwersytetem Ekonomii i Zarządzania w Wiedniu studium podyplomowe-
go w zakresie kontroli państwowej (Professional MBA Public Auditing); trakto-
wanie kontroli równoległych z innymi najwyższymi organami kontroli jako
elementu wieloletniej strategii; umieszczanie kontroli środków UE w rocznych
i wieloletnich planach kontroli; dążenie do pogłębienia współpracy z ETO. Wśród
konkretnych propozycji zwraca uwagę pomysł zmiany charakteru kontroli bu-
dżetowej ETO (DAS) przez włączenie do niej kontroli wykonania zadań.
W dyskusji kilka osób wskazało na użyteczność dokumentu IO Austrii jako pod-
stawy do refleksji. Przedstawiciel ETO Manfred Kraff odrzucił jednak przekształ-
cenie kontroli budżetowej ETO motywując, że jest to idea nie tylko sprzeczna
z Traktatem, ale przede wszystkim niemożliwa do realizacji: uwzględniając obo-
wiązujący termin prezentacji sprawozdania rocznego, nie da się skontrolować w tak
krótkim czasie wykonania zadań dotyczących płatności w danym roku.

Łącznik ETO Chris Kok omówił dokument ETO w sprawie wykorzystania
wyników kontroli DAS. Otóż w ramach procedury, która funkcjonuje od wielu
lat, narodowe organy kontroli otrzymują wstępne ustalenia kontroli (DAS
Statements of Preliminary Statements), które dotyczą ich krajów; ponadto mogą
uzyskać np. z Ministerstwa Finansów wykaz uwag na temat swojego kraju, za-
wartych w sprawozdaniu rocznym ETO (zgodnie z art. 143 ust. 6 rozporządzenia

Jacek Mazur

2 Przekład „Zasad programowych KK” [w:] J. Mazur: Zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów
najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Dalszy ciąg relacji, Kontrola Państwowa” nr 2/2006.

3 Position of the Austrian Court of Audit on Austria’s EU Presidency – dokument dostępny na
stronie internetowej IO Austrii  <http://www.rechnungshof.gv.at>.
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finansowego, ETO przekazuje Komisji Europejskiej ogólny wykaz uwag, ta zaś
informuje rządy krajów członkowskich, które obowiązane są ustosunkować się
w ciągu 60 dni). Tym samym narodowe organy kontroli są w stanie porównać
uwagi ETO oraz stanowiska władz krajowych i Komisji Europejskiej  z ustalenia-
mi, jakie wynikają z ich własnych kontroli. Omawiany dokument ETO rozpatruje
ponadto możliwość wykorzystania na potrzeby kontroli DAS wyników kontroli
przeprowadzonych przez narodowe organy kontroli, obwarowując to jednak wa-
runkami, które wydają się bardzo trudne do spełnienia: 1) możliwość potwierdze-
nia i (lub) analizy pracy kontrolnej wykonanej przez narodowy organ kontroli
(metody pracy, istotność ustaleń itd.); 2) łatwość uzyskania uzasadnionej pewno-
ści co do niezawodności tych ustaleń (nie ma niejasności merytorycznych, prze-
oczeń czy innych wad); 3) przekazanie poświadczeń lub sprawozdań z kontroli
do połowy kwietnia danego roku. W dyskusji podniesiono kwestię kompetencji
narodowych organów kontroli do kontroli środków UE. Andreas Kourtellis (Cypr)
wskazał, że w jego kraju tylko część środków unijnych przechodzi przez budżet
państwa. W jaki sposób najwyższy organ kontroli może wyrazić opinię o środ-
kach, które nie były przedmiotem jego kontroli? Chris Kok stwierdził, że jeśli
pominąć niewielkie płatności w projektach zarządzanych bezpośrednio przez
Komisję Europejską, kwestia upoważnienia narodowego organu kontroli do kon-
troli środków UE (np. przez ich włączenie do budżetu państwa lub przechodzenie
przez rachunek bankowy budżetu państwa) należy wyłącznie do kompetencji da-
nego kraju i wynika z jego systemu prawnego. Jeżeli obecne przepisy nie dają
organowi kontroli dostatecznych uprawnień – sprawą władz krajowych jest, aby
to zmienić. Andreas Kourtellis spytał też, jak radzić sobie w sytuacji, gdy na
Cyprze nie ma urzędu, który koordynowałby wykorzystanie środków UE. Ennio
Colasanti stwierdził, że Trybunał Obrachunkowy Włoch otrzymuje informacje
z wielu urzędów; z kolejnych głosów wynikało, że podobnie jest w innych kra-
jach. Według Franka Grogana, w Wielkiej Brytanii trwa wstępna dyskusja nad
sporządzaniem przez Ministerstwo Finansów (Treasury) rocznych deklaracji po-
twierdzających prawidłowość wydatkowania środków UE. Jeżeli do tego dojdzie
– i o ile Narodowy Urząd Kontroli miałby oceniać owe deklaracje – musi być
wyraźna decyzja parlamentu, że ma to robić, wraz z przyznaniem środków budże-
towych na pokrycie wynikających stąd wydatków. Nanna Henning poinformo-
wała, że Urząd Kontroli Państwowej Danii bada wszystko to – a zarazem tylko –
co przechodzi przez budżet państwa. Urząd blisko współpracuje z Ministerstwem
Finansów oraz kontrolerami wewnętrznymi w ministerstwach. Na podstawie opi-
nii kontrolerów wewnętrznych w listopadzie br. Urząd po raz pierwszy przedsta-
wi ogólną opinię kontrolną o wykorzystaniu środków UE.

Zebranie łączników
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Drugim obszarem dyskusji na zebraniu łączników było rozpatrzenie propozy-
cji grupy zadaniowej w sprawach polityki informacyjnej, finansowania zebrań
Komitetu Kontaktowego, języków roboczych oraz trybu planowania jego działań.
Po zmianach – zostaną one zamieszczone w projekcie sprawozdania grupy, który
w czerwcu lub lipcu zostanie przekazany szefom organów kontroli do konsultacji.

Nanna Henning przedstawiła projekt polityki informacyjnej Komitetu Kon-
taktowego (Communication Plan) oraz model rocznej informacji o jego pracach
(Status Outline of EU Contact Committee Activities). W grudniu 2005 r. Komitet
postanowił o uruchomieniu publicznie dostępnej strony internetowej. Stanowi to
realizację jednego z celów strategicznych proklamowanych w „Zasadach progra-
mowych KK”, gdzie jest mowa o „wymianie informacji, poglądów i wyników
z instytucjami i osobami spoza KK”. Obok tego celem strony internetowej będzie
ułatwienie wymiany informacji między członkami Komitetu, łącznikami i człon-
kami grup roboczych. Owe dwa cele wiążą się z podziałem strony na część ze-
wnętrzną (dostępną dla wszystkich) i wewnętrzną (dla upoważnionych osób). Na
zebraniu w Sztokholmie Komitet Kontaktowy zapoznał się ze wstępną koncepcją
części zewnętrznej, wyrażając zgodę, aby obejmowała ona: wprowadzenie, tekst
„Zasad programowych KK”, tekst uchwał i stanowisk KK, wykaz członków, roczną
informację o pracach, wykaz zebrań, wybrane informacje o najwyższych orga-
nach kontroli, które wchodzą w skład KK. Część wewnętrzna będzie miała cha-
rakter zamknięty: dostęp (chroniony hasłem) będą mieli tylko członkowie KK,
łącznicy, członkowie grup roboczych oraz osoby upoważnione przez łączników.
Będą tam umieszczane informacje o działalności poszczególnych najwyższych
organów kontroli w sprawach UE oraz o pracach grup roboczych. Administrato-
rem strony będzie Europejski Trybunał Obrachunkowy. W razie wątpliwości, czy
dany dokument ma zostać umieszczony w części zewnętrznej, rozstrzygać będzie
„komitet wydawniczy”, złożony z łączników reprezentujących organizatorów
poprzedniego, tegorocznego i kolejnego zebrania KK oraz łącznika ETO. Aby
ograniczyć takie sytuacje, projekty dokumentów i uchwał KK powinny w przy-
szłości zawierać wzmiankę o ich publikacji w części zewnętrznej. W dyskusji
podkreślono, że niezależnie od różnic zdań co do koncepcji – najważniejsze jest,
aby publicznie dostępna strona Komitetu została  jak najszybciej uruchomiona.
Kilku łączników wyraziło zarazem pogląd o potrzebie większej jawności – zwłasz-
cza materiałów grup roboczych. Działalność KK to przede wszystkim praca łączni-
ków, grupy zadaniowej i grup roboczych, zatem informowanie osób z zewnątrz
tylko prezentując uchwały KK i – raz do roku – ogólne dane o pracy grup robo-
czych, stworzy ubogi i nieprawdziwy obraz pracy Komitetu. Poza tym niektóre
grupy robocze (ds. zamówień publicznych, ds. krajowych raportów o zarządzaniu
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środkami UE i ds. jakości kontroli) tworzą bazy danych w intencji szerokiego ich
upowszechnienia i umieszczenie w części zamkniętej uniemożliwi realizację tego
celu. W tym kontekście łącznik NIK zaproponował, aby na stronie internetowej
Komitetu Kontaktowego mogły być upowszechniane, co do zasady, wszystkie
informacje o jego pracy – z wyjątkiem tych, które zostaną uznane za możliwe do
umieszczenia tylko w części zamkniętej. Jest to założenie przyjęte w ustawach
o dostępie do informacji publicznej w większości krajów europejskich; wydaje
się też ono realizowane na stronach internetowych instytucji UE. Wskazał jako
przykład Konferencję Komisji Parlamentów ds. Europejskich (COSAC), czyli or-
ganizację zbliżoną charakterem, rodzajem uprawnień i trybem działania do Ko-
mitetu Kontaktowego. Na jej stronie internetowej publikuje się m.in. zapisy dys-
kusji, kopie korespondencji, projekty uchwał i innych dokumentów4 . Łącznik
NIK zasugerował, aby w projekcie Communication Plan odnotować propozycję
rozważenia na najbliższym zebraniu KK uzupełnienia zakresu części otwartej o ko-
lejne kategorie: „Działalność grup roboczych” i „Zebrania łączników”, jednak
poprawka nie została przyjęta. Nanna Henning przedstawiła następnie model rocz-
nej informacji o pracach Komitetu Kontaktowego. Zakłada się, że każda grupa
robocza przekaże jesienią każdego roku zwięzłe informacje w następującym ukła-
dzie: nazwa grupy, cel (mandat), rezultaty działań w danym roku, elektroniczne
ścieżki dostępu do sprawozdań i innych dokumentów grupy, przebieg prac (ze-
brania) w danym roku, członkowie (obserwatorzy) grupy, nazwisko przewodni-
czącego lub innej osoby do kontaktów, plan działania grupy na rok następny.

Iain Johnston (Narodowy Urząd Kontroli Wielkiej Brytanii) zagaił dyskusję
na temat  finansowania zebrań Komitetu Kontaktowego i łączników odbywanych
w państwach członkowskich, włącznie z kwestią języków roboczych. Od mo-
mentu powstania Komitetu przyjęto założenie, że każdy spośród jego członków
ma  prawo do bycia gospodarzem zebrań na zasadzie rotacji. Rosnące koszty or-
ganizacji zebrań (których główną częścią jest koszt tłumaczeń ustnych) prowadzą
do sytuacji, w której nie wszystkie narodowe organy kontroli są w stanie skorzy-
stać z tej możliwości. Inny aspekt problemu polega na tym, że na zebraniach KK
w państwach członkowskich tłumaczenie obrad jest zwykle ograniczone do nie-
których języków, co stwarza kłopot prezesom, którzy ich nie znają oraz może
przyczyniać się do mniejszego zainteresowania uczestnictwem w takich zebra-
niach. Aprobując zasadę, że wszyscy członkowie KK powinni mieć prawo do
udziału w zebraniach na równych zasadach, trzeba dostrzec, że nie jest konieczne
– a nawet nie byłoby celowe – zapewnienie przekładu dyskusji na wszystkie języ-
ki. Z różnych powodów niełatwo jednak ustalić, jakie języki obrad są naprawdę
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4 Zob. stronę internetową COSAC <http://www.cosac.org>.
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niezbędne. Nieformalne badanie w marcu br. wykazało, że tylko kilku prezesów
potrzebuje tłumaczenia na inne języki niż angielski, francuski i niemiecki (fiński,
hiszpański, słowacki i włoski). Potrzeby w tym zakresie mogą się przecież zmie-
niać: biorąc pod uwagę upływ kadencji, jeszcze w tym roku może być trzech
nowych prezesów (w 2007 r. – 8, w 2008 r. – 10). Pytano też o możliwość współ-
finansowania zebrań przez organy kontroli: pozytywnie odpowiedziała połowa,
ale większość odpowiedzi zawiera jakieś „ale”. Coraz bardziej powszechny staje
się bowiem pogląd, że podstawowe koszty organizacji zebrań KK i łączników
w państwach członkowskich powinny pochodzić z budżetu Unii Europejskiej.

 Biorąc to wszystko pod uwagę, można rozważać następujące warianty roz-
wiązania problemu:

1) Odbywanie wszystkich zebrań KK w ETO (ETO złożył taką propozycję
w 2005 r.).

Zalety: pełna infrastruktura i zasoby na miejscu; rozwiązanie kłopotów z tłu-
maczeniem obrad; nie powstają dodatkowe obciążenia związane z obsługą admi-
nistracyjną i księgową.

Wady: ograniczenie różnorodności; wrażenie instytucjonalizacji.

2) Kontynuowanie zasady rotacji (według dotychczasowych zasad: trzy języ-
ki obrad, program kulturalny).

Zalety: wiadomo, na czym ten system polega i jak działa; umożliwienie róż-
norodności.

Wady: koszty mogą ograniczyć liczbę organów kontroli, które są gotowe
wystąpić w roli gospodarza; dodatkowe koszty tłumaczenia obrad w wypadku
prezesów, którym nie wystarczy angielski, francuski lub niemiecki.

3) Kontynuowanie zasady rotacji (system zmodyfikowany: zakres tłumacze-
nia obrad i programu kulturalnego całkowicie zależy od organizatora).

Zalety: jednoznaczność założeń; może być większa liczba chętnych do orga-
nizacji zebrań; umożliwienie różnorodności.

Wady: ograniczenie zakresu usług; dodatkowe koszty tłumaczenia obrad w wy-
padku prezesów, którym nie wystarczą języki, jakie zapewnia gospodarz; niewy-
kluczony wpływ na obecność prezesów.

4) Współfinansowanie zebrań (wariant: składka członkowska).
Zalety: jednoznaczność i pewność założeń; umożliwienie różnorodności.
Wady: obciążenie kosztami, biurokracja i potrzeba odrębnej księgowości.
Pytanie: czy są zwolennicy takiego rozwiązania?
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5) Współfinansowanie zebrań (wariant: budżet UE).
Jednoznaczne poparcie przez narodowe organy kontroli; ETO jest niechętny,

aby środki budżetu UE przeznaczone na ten cel przechodziły przez jego budżet.
Zalety: ogólne przekonanie o racjonalności takiego rozwiązania (chodzi o środ-

ki wpłacane przez kraje członkowskie); umożliwienie różnorodności, a ponadto
pewnej elastyczności odpowiednio do zmieniających się potrzeb (w ramach okre-
ślonych zasad lub limitów).

Wady: wrażenie instytucjonalizacji; możliwe kłopoty z rozliczaniem środków.
Pytanie: z kim i w jaki sposób można prowadzić rozmowy w tej sprawie?

Dyskusja w tym punkcie obrad była szczególnie żywa, nie doprowadziła jed-
nak do konkluzji. Nie ma rozwiązania dobrego dla wszystkich – nie ma też takie-
go, na które wszyscy się zgadzają. W niektórych wystąpieniach sugerowano, że
za tłumaczenia obrad Komitetu Kontaktowego powinien płacić nieokreślony
„ktoś”. Łącznicy z Hiszpanii i Włoch podkreślali prawo prezesów do występowa-
nia w ich własnym języku, powołując się m.in. na dokument Komitetu Regionów
z 22 listopada 2005 r., iż w pracach ciał Unii Europejskiej powinni uczestniczyć
znawcy tematu, a nie lingwiści. Według Marii de la Fuente (Hiszpania), z Dekla-
racji nr 18 do Traktatu z Nicei wynikają obowiązki ETO. Czy Trybunał jest zatem
gotów pokrywać część kosztów zebrań KK? Chris Kok zasugerował, aby Komitet
Kontaktowy zwrócił się w tej sprawie do Trybunału. Sabine Teufl-Märzinger uznała
odbywanie wszystkich zebrań w ETO za możliwe – pod warunkiem wprowadze-
nia rotacyjnego przewodnictwa. Sugestię tę poparł Iain Johnston, proponując po-
wiązanie przewodniczenia obradom Komitetu Kontaktowego z pełnieniem przez
dany kraj funkcji przewodniczącego Unii Europejskiej. Zdaniem łącznika PIO
Holandii Pieta Rozendala, na razie trzeba kontynuować praktykę odbywania ze-
brań KK w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

Trzecim głównym tematem spotkania łączników było przygotowanie zebra-
nia Komitetu Kontaktowego w grudniu 2006 r. w Warszawie. Łącznik NIK szcze-
gółowo przedstawił jego koncepcję, dotychczasowe prace przygotowawcze i har-
monogram dalszych działań. Zaznaczając, że prezesowi NIK bardzo zależy na
uwzględnieniu opinii prezesów pozostałych organów kontroli, wielokrotnie zwra-
cał się do zebranych o ewentualne uwagi i propozycje. Najbliższe zebranie będzie
nawiązywać do ogólnej filozofii zebrań KK, jaką w ubiegłym roku zaproponowa-
li Kontroler Generalny Szwecji Eva Lindström i Göran Olson, łącznik. Na zebra-
niu przygotowawczym w Sztokholmie, w lutym 2005 r. (z udziałem prezesa NIK
i łącznika ETO) stwierdzono, że Komitet Kontaktowy powinien rozpatrywać te-
maty, które są  nie  tylko ważne, ale równocześnie aktualne i powodują wymianę
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poglądów. Przyjęto, że Komitet Kontaktowy powinien zajmować się przede wszyst-
kim sprawami, których treść została uzgodniona, albo takimi, których łącznicy
nie są w stanie sami rozstrzygnąć. W dążeniu do „ożywienia” sprawozdań grup
roboczych zaproponowano, aby przedstawiały one głównie sprawy sporne i za-
mierzenia, jak też aby były referowane raczej przez przewodniczących grup ani-
żeli szefów organów kontroli. Zaakceptowano także ograniczenie ustnych pre-
zentacji IDI, SIGMA i komitetu szkoleniowego EUROSAI oraz zgodzono się, że
trzeba położyć większy nacisk na odpowiednio wczesne dostarczenie materia-
łów, zwłaszcza projektów uchwał. Ponadto na lutowym spotkaniu rozpatrywano
tryb przygotowania zebrania KK. Przyjęto, że w sprawę porządku dziennego po-
winni zostać zaangażowani bezpośrednio szefowie organów kontroli. Wyniki spo-
tkania przygotowawczego zostały przedstawione na zebraniu grupy zadaniowej
na początku marca ub.r. Następnie – w połowie marca – Eva Lindström wysłała
pismo do szefów organów kontroli, informując o wynikach lutowego spotkania,
stawiając konkretne pytania i prosząc o zgłaszanie tematów zebrania KK. Ułożo-
ny w ten sposób wstępny projekt porządku dziennego został rozpatrzony na ze-
braniu łączników w maju 2005 r. w Krakowie. Ów sposób programowania zebra-
nia został zastosowany prawdopodobnie po raz pierwszy. Istota zmian polega na
tym, że – po pierwsze – wzrosła rola gospodarza zebrania KK jako inicjatora
procesu; po drugie – tryb ustalania porządku dziennego stał się bardziej przejrzy-
sty; po trzecie – stał się on w dużym stopniu procesem uzgodnień miedzy preze-
sami, przy bardziej wykonawczej roli łączników. Prezes NIK – jako gospodarz
zebrania KK w grudniu br. – również zorganizował spotkanie przygotowawcze:
odbyło się ono 21 marca 2006 r. z udziałem prezesów ze Szwecji (gospodarz
poprzedniego zebrania), Finlandii (gospodarz zebrania w 2007 r.) oraz ETO
(organ kontroli zapewniający wsparcie administracyjne KK). Istotnym elemen-
tem dyskusji była ocena zebrania w Sztokholmie. Eva Lindström stwierdziła, że
współdziałanie w ramach „trójki” umożliwia zachowanie ciągłości działania i pla-
nowanie przedsięwzięć na przyszłość. Zwróciła też uwagę na dobrą atmosferę we
wzajemnych relacjach między nią a innymi prezesami Dodała, że gospodarz ze-
brania KK jest jakby „właścicielem” porządku dziennego i powinien mieć naj-
większy wpływ na kształt zebrania.

Łącznik NIK przedstawił następnie koncepcję zebrania Komitetu Kontakto-
wego w Warszawie. Głównymi punktami porządku dziennego będą: 1) wkład
najwyższych organów kontroli w poprawę rozliczalności środków UE; 2) ramy
współpracy KK; 3) sprawozdania grup roboczych i plany na 2007 r. Punkt 1)
będzie obejmować trzy obszary: kontynuowanie seminarium rozpoczętego na
poprzednim zebraniu KK; prezentację wybranych sprawozdań z kontroli narodo-
wych organów kontroli w sprawach UE; dyskusję nad realizacją uchwały KK

Jacek Mazur



[549] 149

„Stanowisko dotyczące roli kontroli zewnętrznej w zakresie rozliczalności środ-
ków Wspólnoty” i przyjęcie nowej uchwały. Organizacja seminarium będzie się
opierała na następujących założeniach: temat seminarium zostanie uszczegóło-
wiony przez sformułowanie podtematów (co umożliwi wybór zagadnień najbar-
dziej istotnych i pilnych); tak jak w Sztokholmie, referat wprowadzający przed-
stawi osoba spoza KK; dyskusja rozpocznie się od kilku wcześniej przygotowanych
wystąpień prezesów organów kontroli.

Formuła „seminarium KK” ułatwia wymianę poglądów między szefami orga-
nów kontroli, a  zarazem stwarza możliwość udziału w zebraniu – w sposób mniej
formalny – wysokich rangą przedstawicieli Komisji i Parlamentu Europejskiego.
W ub.r. w seminarium uczestniczył członek Parlamentu Europejskiego Terry
Wynn, były przewodniczący Komisji Budżetowej i sprawozdawca uchwały w spra-
wie absolutorium z kwietnia 2005 r. Zdaniem prezesa NIK, było to dobre do-
świadczenie, które można powtórzyć. Prezes NIK zwrócił się o wygłoszenie refe-
ratu wprowadzającego i udział w tegorocznym seminarium do Siima Kallasa,
wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za sprawy admi-
nistracji, kontroli i zwalczania korupcji.

Prezes NIK chciałby także zaprosić do udziału w seminarium przedstawiciela
Parlamentu Europejskiego. Wystosował oficjalne zaproszenie do przewodniczące-
go Josepa Borrella i spotkał się z przewodniczącym Komisji Kontroli Budżetowej
Szabolcsem Fazakasem. Może się jednak zdarzyć, że żaden reprezentant
Parlamentu Europejskiego nie weźmie udziału w seminarium KK, bowiem tego
samego dnia – 11 grudnia – rozpoczyna się posiedzenie plenarne Parlamentu
w Strasburgu. Łącznik NIK zauważył, że udział gości z zewnątrz był dotąd rzadki
oraz że są w tej sprawie różne opinie. Zaproponował następującą ocenę potencjal-
nego ryzyka i korzyści: ryzyko – ujawnienie osobom spoza Komitetu, że rezulta-
ty jego działalności nie są duże oraz że stanowiska poszczególnych organów kon-
troli i zakres ich udziału w pracach KK są różne; korzyści – możliwość przekazania
Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej poglądów szefów organów
kontroli, możliwość bezpośredniego kontaktu z ich przedstawicielami oraz uka-
zania im konkretnych rezultatów pracy KK. Wydaje się, że korzyści zdecydowa-
nie przeważają. Projekt listy podtematów seminarium Komitetu Kontaktowego
zostanie przygotowany w czerwcu, po czym będzie konsultowany z organami
kontroli. Prezes NIK zaprosi prezesów organów kontroli do przygotowania krót-
kich wystąpień dotyczących poszczególnych podtematów seminarium. Ponadto
referenci będą proszeni o dostarczenie najpóźniej na początku listopada głów-
nych tez oraz pytań do dyskusji – w celu przekazania uczestnikom zebrania. Na-
stępny obszar to rozpatrzenie realizacji uchwały KK z 2005 r. „Stanowisko doty-
czące roli kontroli zewnętrznej w zakresie rozliczalności środków Wspólnoty”

Zebranie łączników
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oraz opracowanie projektu nowej uchwały. Prace nad projektem powinny rozpo-
cząć się zaraz po wakacjach. Pierwszą fazą byłoby określenie struktury i głów-
nych tez oraz ich konsultacja z łącznikami; wstępny projekt uchwały zostanie
rozpatrzony na zebraniu łączników w październiku.

Drugim punktem porządku dziennego będą „Ramy współpracy KK”. Przewi-
dziano dwa zagadnienia: realizacja zadań ustalonych w uchwale KK z 2005 r.
Resolution on the EU SAI Contact Committee co-operation framework: enhanced
performance, organising and facilitating i aprobowanie rezultatów w drodze
uchwały; dyskusja nad zadaniami łączników w 2007 r. i przyjęcie uchwały.
W uchwale z 2005 r. ustalono następujące zadania łączników: możliwości i zasa-
dy finansowania zebrań Komitetu i zebrań łączników w państwach członkow-
skich z budżetu UE; zasady stosowania języków roboczych na zebraniach KK
w kontekście możliwości i zasad finansowania; opracowanie projektu zasad poli-
tyki informacyjnej, rozwój strony internetowej, przygotowanie rocznej informa-
cji o pracach KK; tryb planowania działań KK. Przebieg dyskusji w tym punkcie
będzie zależeć od treści sprawozdania łączników.

Trzecim punktem porządku dziennego będą „Sprawozdania grup roboczych
i plany na 2007 r.” Istnieje potrzeba większego powiązania pracy grup roboczych
i obrad Komitetu Kontaktowego. Czasem może bowiem powstać wrażenie, że
grupy robocze są raczej grupami „przy” KK, aniżeli grupami roboczymi KK. Dla-
tego wydaje się celowe, aby Komitet rozpatrywał nie sprawozdania o charakterze
organizacyjnym (miejsca zebrań, liczba uczestników itd.), lecz plany pracy grup
roboczych, a zwłaszcza pomysły konkretnych działań, jakie z nich wynikają.
Łącznik NIK poinformował, że termin przekazania materiałów i projektów doku-
mentów zebrania Komitetu Kontaktowego upływa 13 listopada 2006 r. W dysku-
sji łącznicy poparli przedstawioną koncepcję zebrania.

opracował dr Jacek Mazur
doradca prezesa NIK

Jacek Mazur

*
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Oficjalna  wizyta  prezesa  Najwyższej  Izby  Kontroli
w Najwyższym  Organie  Kontroli  Albanii

Delegacja Najwyższej Izby Kontroli pod przewodnictwem prezesa Mirosława
Sekuły gościła w Tiranie w dniach 29-31 marca br.  na zaproszenie prezesa
Najwyższego Organu Kontroli Albanii. Głównym celem wizyty było podpisanie
polsko-albańskiej umowy o współpracy miedzy obiema instytucjami. Podczas spot-
kań strona albańska zaprezentowała informacje dotyczące: ram prawnych, orga-
nizacji instytucji, misji i wizji Najwyższego Organu Kontroli Albanii, przyjętą
strategię działania oraz rezultaty osiągnięte w 2005 r. W obecności dziennikarzy
i  przedstawiciela Ambasady Polskiej w Tiranie została uroczyście podpisana
umowa o współpracy. W umowie zawarto między innymi postanowienie, że
Najwyższa Izba Kontroli wyśle swoich ekspertów do udziału w warsztatach orga-
nizowanych na rzecz Najwyższego Organu Kontroli Albanii w ramach projektu
„działań pomostowych” Programu SIGMA w 2006 r.  Na zakończenie wizyty
prezes NIK Mirosław Sekuła spotkał się z wiceprzewodniczącym Parlamentu
Albanii Fatosem Beją.

A.R.

Prezes  Izby  Obrachunkowej  Ukrainy
w  Najwyższej  Izbie  Kontroli

Prezes Izby Obrachunkowej Ukrainy Valentyn Symonenko gościł w Najwyższej
Izbie Kontroli 7 kwietnia br. Celem tej krótkiej wizyty było podpisanie  polsko-
-ukraińskiej „Informacji o wynikach kontroli stanu zabezpieczeń przeciwpowo-
dziowych na wodach granicznych pomiędzy Polską i Ukrainą” oraz omówienie
dotychczasowej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami.

Najwyższa Izba Kontroli i Izba Obrachunkowa Ukrainy podpisały w 2004 r.
plan współpracy na lata 2004–2005, zgodnie z którym przeprowadzono dwie pol-
sko-ukraińskie kontrole równoległe: przejść granicznych (wspólna Informacja

Współpraca międzynarodowa
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została podpisana przez prezesów NIK i IO Ukrainy w styczniu br. w Kijowie)
oraz stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych na wspólnej granicy państwa
(podpisanie Informacji nastąpiło właśnie 7 kwietnia br. podczas konferencji pra-
sowej w NIK).

W trakcie spotkania zostały też przedstawione plany dalszej współpracy, mię-
dzy innymi kwestie rozpoczętej już trójstronnej białorusko-polsko-ukraińskiej
kontroli rzeki Bug oraz propozycje realizacji kontroli równoległej w trójkącie
Polska-Słowacja-Ukraina, dotyczącej ochrony granic przed nielegalną emigracją
lub transportu materiałów niebezpiecznych. Przedyskutowano również propozy-
cję podpisania planu współpracy pomiędzy Najwyższą Izbą Kontroli a Izbą
Obrachunkową Ukrainy na kolejne lata.

A.R.

Audytor  Generalna  Litwy
z  wizytą  w  Najwyższej  Izbie  Kontroli

W Najwyższej Izbie Kontroli od 24 do 26 kwietnia br. przebywała delegacja
Urzędu Kontroli Państwowej Litwy pod przewodnictwem Audytor Generalnej
Litwy, Rasy Budbergytë. Celem wizyty było omówienie dotychczasowej współ-
pracy pomiędzy obiema instytucjami kontrolnymi Polski i Litwy oraz wyznacze-
nie jej kierunków na następne lata. Podczas spotkań strona polska zaprezentowa-
ła ramy prawne, strukturę i działalność kontrolną Izby, omówiono realizowaną
równolegle przez oba organy kontrolę wpływów do budżetu państwa z podatku
VAT w latach 2004 i I połowie 2005 r. oraz współpracę w obszarze kontroli obron-
ności. Szefowie Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Kontroli Państwowej Litwy
potwierdzili chęć dalszej ścisłej współpracy w tych dziedzinach, jak również na
forum bałtycko-nordyckim.

A.R.

Współpraca międzynarodowa
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Barbara  Matosiuk

Z   OKAZJI   JUBILEUSZU
–  TROCHĘ  O  REDAKCJI  „KONTROLI  PAŃSTWOWEJ”

Tak się składało, że redakcja od początku swego istnienia to prawie same
panie – oczywiście z wyjątkiem redaktorów naczelnych. W latach sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych było też kilku panów: Adam Stawowczyk – sekretarz
redakcji; Czesław Bielecki – zastępca redaktora naczelnego i Mieczysław
Burkacki – też zastępca redaktora naczelnego (obaj za czasów dyrektorowania
i redaktorowania Tadeusza Sołodkowskiego).

Kiedy przyszłam do redakcji w 1968 r., redaktorem naczelnym był Zygmunt
Sztajerwald, sekretarzem redakcji wspomniany już Adam Stawowczyk, a inne
prace redakcyjne wykonywały panie: Maria Koskowska, Danuta Hryniewicz,
Elżbieta Malinowska (później Krzemińska), tak więc dołączyłam do tej drużyny.
W tym czasie do redakcji zaglądał czasem na pogawędki pierwszy redaktor na-
czelny „Kontroli Państwowej” Tadeusz Raabe oraz Jadwiga Grabowska i Maria
Malicka, które z nim pracowały. Po odejściu Adama Stawowczyka sekretarzem
redakcji została Leokadia Lass, która  wkrótce po mnie rozpoczęła pracę w redak-
cyjnym zespole.

 Przez krótsze lub dłuższe okresy w redakcji zatrudnionych było jeszcze kilka
pań, m.in. Krystyna Brzezińska, Ewa Dobrowolska, Aleksandra Gromadka (z domu
Kacprzak), Małgorzata Gospodarczyk, Elżbieta Godlewska, Danuta Piątek. Wszyst-
kie panie były urodziwe, ale niektóre „Małgośki” bardzo młode i prześliczne. No
więc nic dziwnego, że panowie inspektorzy mieli mnóstwo spraw do redakcji i cią-
gle wpadali, aby zapytać o to i owo albo zobaczyć, czy „ich tu nie ma”.
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Od kiedy zastępcą redaktora naczelnego, a po kilku latach redaktorem naczel-
nym i jednocześnie dyrektorem b. Departamentu Koordynacji i Analiz  została
kobieta  – redakcję stanowiły wyłącznie panie. Mężczyźni ukuli opinię, że kobie-
ty bardziej nadają się do tego typu pracy – są obowiązkowe, dokładne i pracowite.
Nie wiem, czy to komplement, czy lekko zakamuflowana wyższość, ale postano-
wiłyśmy dać sobie radę. Powoli utworzył się czteroosobowy zespół redakcyjny,
popularnie zwany „trzy B+J” (trzy Barbary i Joanna). Każda z nas w jubileuszu
pięćdziesięciolecia ma duży wkład pracy i długi okres; ja mam aż 37 lat na redak-
cyjnym liczniku (jeśli nawet pracowałam na innym stanowisku, to zawsze wyko-
nywałam przypisane mi czynności redakcyjne); Barbara  Odolińska  przyszła  do
redakcji w 1986 r., a więc ma 20 lat stażu; Joanna  Kulicka też rozpoczęła pracę
w redakcji w 1986 r., no i najmłodsza stażem w redakcji „Kontroli Państwowej”
Barbara Dolińska (obecnie zastępca redaktora naczelnego) też już długo jest z na-
mi, bo od 1992 r. I w takim to zespole doczekałyśmy jubileuszu 50-lecia naszego
pisma – my jubilatki redakcyjne.

Radziłyśmy sobie przez lata całe nie tylko z terminowym wydawaniem pisma,
mimo różnorodnych kłopotów, ale musiałyśmy radzić sobie z wyszukiwaniem i po-
zyskiwaniem nowych Autorów. Zależało nam oczywiście na najlepszych nazwi-
skach z danej dziedziny i często nam się to udawało – wystarczy przejrzeć roczniki
„Kontroli Państwowej”, by znaleźć  potwierdzenie, ale często też musiałyśmy po-
szukiwać i zdobywać Autorów jeszcze nieznanych, co wiązało się z pewnym ryzy-
kiem. Niektórzy gościli na naszych łamach tylko raz,  inni utrzymywali z redakcją
stały kontakt i wielokrotnie publikowali interesujące materiały.

Z niektórymi Autorami bywały też przedziwne historie.  Jeden z nich (notabe-
ne bardzo płodny, choć najczęściej nie szła z tym w parze odpowiednia jakość
tekstów), chcąc dać redakcji dowód swojej popularności i uznania, postanowił
zarzucić nas listami od czytelników wychwalającymi jego artykuły. Na posiedze-
niach Komitetu Redakcyjnego teksty owego Autora najczęściej były oceniane
negatywnie i nie ukazywały się na łamach naszego pisma. Nadeszło kilka listów
podkreślających wielką wartość konkretnego artykułu (podawano tytuł i numer
„Kontroli Państwowej”), wysoki poziom inteligencji i ogromną wiedzę Autora,
potrzebę zamieszczenia tego typu rozważań w „Kontroli Państwowej”, zwłaszcza
tegoż Autora itd. (wszystkie listy były od pań, a treść bardzo podobna). Cały
smaczek polegał jednak na tym, że komplementowany artykuł w ogóle się nie
ukazał!

Bywało też i tak, że Autorzy próbowali wciskać redakcji fragmenty (zwykle
obszerne) swoich dawnych publikacji, rozpraw doktorskich czy innych materia-
łów, które nie miały nic wspólnego z problematyką kontrolną, a często dodatko-
wo trąciły myszką. Wprawdzie redakcja nie musi zamieszczać ani zwracać nieza-

Barbara Matosiuk
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mówionych materiałów, ale zawsze starałyśmy się podziękować Autorom za chęć
nawiązania współpracy i namówić na napisanie artykułu o tematyce zgodnej z pro-
filem pisma. Niekiedy dawało to rezultaty zadowalające obie strony.

Po wstępnej selekcji przygotowywałyśmy materiały na posiedzenia Komitetu
Redakcyjnego, dbając aby główni recenzenci dostali artykuły z dziedzin, w któ-
rych są ekspertami. Radziłyśmy też sobie z zawieraniem umów z Autorami i Człon-
kami Komitetu Redakcyjnego, z uzgadnianiem tekstu z Autorami, którzy niejed-
nokrotnie byli bardzo wymagający i bronili każdego napisanego przez siebie słowa;
z korektami i rewizjami tekstu, z tematycznym, działowym i graficznym układem
poszczególnych numerów pisma itp. Radziłyśmy też sobie z przedrukami, tj. uzy-
skaniem pozwolenia na przedruk w „Kontroli Państwowej” materiałów  nas inte-
resujących oraz z udzielaniem pozwoleń na przedruk naszych tekstów w innych
periodykach ekonomicznych lub prawniczych – co nas bardzo cieszyło, bowiem
świadczyło o poczytności naszego pisma przez zainteresowanych problematyką
kontrolną.

Zawsze w redakcji panował świąteczny nastrój, gdy ukazywał się nowy nu-
mer – oglądałyśmy go (ciągle jeszcze krytycznym okiem), a potem trzeba go było
szybko rozsyłać do adresatów – oczywiście pierwsze egzemplarze zawsze otrzy-
mywał Prezes, Wiceprezesi, Dyrektorzy i Członkowie Kolegium Najwyższej Izby
Kontroli, a także Członkowie Komitetu Redakcyjnego.

Cieszyły nas również wizyty gości zagranicznych, którzy albo zapraszali nas
na rozmowy, albo zaglądali do redakcji (goście z Portugalii, Austrii, Ukrainy,
Litwy), aby porozmawiać o tym, jak  to się robi, że pismo tyle lat już wychodzi
i zawsze jest o czym pisać. Od numeru 3/1999 r. zamieszczamy spis treści oraz
krótkie notki na temat artykułów w języku angielskim. To przyczyniło się do
większego zainteresowania naszym pismem za granicą. Żadna z instytucji kon-
trolnych w Europie nie wydaje takiego periodyku – są wydawane biuletyny we-
wnętrzne albo kilkustronicowe „gazetki” mówiące o różnych sprawach z życia
danej instytucji kontrolnej – zmianach personalnych, tematach podejmowanych
kontroli, liczbie kontrolerów itp.

Można jeszcze długo pisać i wspominać nasze wysiłki związane z wydawa-
niem możliwie najciekawszych numerów „Kontroli  Państwowej” na kolejne ju-
bileusze Najwyższej Izby Kontroli – godziny szperania w archiwach i bibliote-
kach w poszukiwaniu materiałów dotyczących początków instytucji oraz ludzi
nią kierujących i w niej pracujących w latach międzywojennych i powojennych.
Starania o możliwie szybkie wydanie numerów specjalnych (nieraz kilka w ciągu
roku) wymagały od nas wytężonej pracy (często także po godzinach). Wówczas
atmosfera w redakcji była dość napięta – ale za to ile było zadowolenia, kiedy się
pokonało trudności i ukazywał się zeszyt specjalny z tematyką aktualnie rozpa-
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trywaną przez Kierownictwo i Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Chcę jednak
wspomnieć o innych jeszcze działaniach redakcji, niezwiązanych bezpośrednio
z wydawaniem pisma.

Otóż w naszej instytucji, a zwłaszcza w departamencie, do którego od począt-
ku należy redakcja „Kontroli Państwowej”, utarł się zwyczaj, że pisma i doku-
menty wysyłane na zewnątrz, zwłaszcza do osób ważnych ze względu na zajmo-
wane  stanowiska, powinny być „przejrzane” przez polonistki – a więc pracownice
redakcji. W dawnych czasach, kiedy departament ten  nosił nazwę Planowania
i Koordynacji (potem Koordynacji i Analiz, aż w końcu po reorganizacjach przyjął
nazwę Departament Strategii Kontrolnej), trzeba było pod względem językowym
szybko i dokładnie „przejrzeć” dość opasłe dokumenty, jak np. wykonanie naro-
dowego planu społeczno-gospodarczego oraz roczne sprawozdanie z działalności
Najwyższej Izby  Kontroli, wniosek o udzielenie absolutorium rządowi  (doku-
ment mniej opasły, ale  za to trzeba było bardzo uważnie czytać każde zdanie, bo
zdarzyło się kiedyś, że nie zauważono literówki, która z gospodarki zrobiła „go-
spodrakę” – i była „draka”, oj była, choć nie skończyła się tak  jak w „Trybunie
Ludu”, w której za taki sam chochlik drukarski wyrzucono redaktora). Nie wspo-
mnę już o przysługach dla kolegów z innych departamentów i zespołów, którzy
chcieli mieć spokojną głowę, że nikt im błędów językowych nie wytknie. Bywały
tygodnie, że nie miałyśmy ani chwili wolnej, tylko czytanie, czytanie, czytanie –
tj. „rzucanie okiem”.

Druga sprawa to telefony do redakcji, którą Koleżanki i Koledzy zaczęli trak-
tować jako podręczną informację językową. To było bardzo miłe dla nas i bardzo
budujące, że tyle osób dba o język i stara się, aby polszczyzna nikowskich doku-
mentów była nienaganna. Czasem jednak bywały sytuacje dość niezręczne i kło-
potliwe. Kiedyś np. Koledzy z Zespołu  Rolnictwa przyszli zafrasowani z pyta-
niem, czy poprawnie użyli jakiegoś zwrotu. Dostawszy potwierdzenie wyszli
zadowoleni, by po kilkunastu minutach wrócić i znów zapytać, co mają robić, bo
nadzorujący wiceprezes upiera się, że tak się nie pisze. Znalazłam odpowiednie
hasło w słowniku i zaproponowałam, aby pokazali je szefowi, bowiem słownik
obowiązuje nas wszystkich. Ku mojemu zdziwieniu wrócili znów, cytując:
„…niech sobie polonistka posługuje się słownikiem, a tu ma być tak, jak ja po-
wiedziałem”.  No i co?  No i tak zostało, bo to przecież pan wiceprezes podpisy-
wał dokument. Zdarzały się też inne, bardziej lub mniej zabawne potyczki języ-
kowe, tak jak spór o to, czy „przodek obłożony załogą” to jest żargon zawodowy,
czy da się to napisać poprawną polszczyzną, powszechnie obowiązującą. Spór
był ostry, bo nasi nikowscy górnicy nie dali sobie wyperswadować tych jedynie
prawidłowych, jak powiadali, określeń. Ale takie historyjki wcale nas nie znie-
chęcały i zawsze jeśli ktoś zwrócił się do nas po radę czy pomoc w sprawach
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językowych, chętnie to robiłyśmy ciesząc się, że dokumenty wychodzące z na-
szej instytucji są nie tylko dopracowane merytorycznie, ale są też pisane dobrą
polszczyzną. Kiedyś nawet posłowie dali temu wyraz w debacie nad sprawozda-
niem NIK.

Poszczególni szefowie Najwyższej Izby Kontroli starali się, aby zarówno ich
wystąpienia, jak i dokumenty, które  sygnowali, były napisane dobrze pod każ-
dym względem – językowym też. Pamiętam, jakie wymagania stawiał pod tym
względem Prezes Mieczysław Moczar. Często więc na redakcyjnym biurku  lądo-
wały różne „papiery”, które miały być Szefowi przedłożone. Należało je przeczy-
tać bardzo szybko i bardzo starannie – bo zwykle „już się paliło”.  Niekiedy trze-
ba było wykazać się także znajomością  przysłów, które Prezes M. Moczar
wielokrotnie wstawiał  do różnych swoich tekstów. W tym okresie  było już moż-
na zakupić do wszystkich sekretariatów słowniki ortograficzne (stary słownik Ta-
szyckiego ledwie się trzymał, było tylko kilka egzemplarzy –  i to prywatnych –
w naszej instytucji). Przy okazji do redakcji udało się zakupić słowniki wyrazów
obcych, wyrazów bliskoznacznych, frazeologiczny, a nieco później – trzytomo-
wy „Słownik języka polskiego”. Prezes zaproponował też, aby „uczyć nikowców
pisać po polsku na kursach dla nowo przyjętych”. Udało się jakoś wybrnąć z tej
kłopotliwej nieco sprawy, bowiem łatwo było urazić ambitnych in spe inspekto-
rów. Pogadanki o języku przyjęły się jednak i prowadziłam je przez kilka lat.
Uważałam, że najlepiej uczyć się na własnych błędach, a więc „rzucając okiem”
na materiały, które nam wyznaczano „do obróbki”, wyławiałam językowe „kwiat-
ki” i czytałam  je na spotkaniach prosząc o zastanowienie się, co tu jest nie w
porządku – czy ortografia, czy gramatyka, czy styl, czy ubóstwo słownika i na-
trętne powtórki słów „wytrychów”. Pamiętam, że słuchacze wybuchali gromkim
śmiechem kiedy przytaczałam fragmenty wystąpień pokontrolnych lub innych
dokumentów. Bo i jak tu się nie śmiać, kiedy wniosek pokontrolny brzmiał:
„...zwiększyć efektywność wykorzystania izby porodowej  w  Krośniewicach”.
Sporo było takich i innych „kwiatków”, niestety nie było to do śmiechu.

Druga fala troski o poprawność językową  w dokumentach kontrolnych nastą-
piła wraz z nastaniem Tadeusza Hupałowskiego. Ów Prezes – zaczęto sobie opo-
wiadać – ma przedwojenną maturę i szybko zgłębia sprawy kontroli czytając
mnóstwo naszych dokumentów. Przy czytaniu robił uwagi na marginesie, tego
m.in. typu: coś takiego – błąd ortograficzny; ej, z gramatyką  autor na bakier;
niechlujstwo  –  mnóstwo  błędów literowych.

I znów na naszych biurkach zjawiały się informacje o wynikach kontroli
i „rzucałyśmy okiem”, aby autorzy nie musieli się rumienić, przynajmniej z po-
wodu braków językowych. Na jednym z posiedzeń kierownictwa Prezes
Hupałowski zapytał dyrektora zespołu, dlaczego w jego opracowaniu znalazło się
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tyle błędów i to niektóre wręcz niedopuszczalne. Dyrektor na to, że sekretarka
przepisująca tekst może się przecież pomylić. Prezes ostentacyjnie zajrzał na ostat-
nią stronę dokumentu i stwierdził – nie znalazłem tu podpisu sekretarki, ale pan
ten dokument podpisał.

Kiedy wspominam te historyjki językowe sprzed lat, to cieszę się, że redakcja
włączyła się w ogólne starania o poprawny język w dokumentach  urzędowych.
Język tych dokumentów nadal jest nienajlepszy, bo oto jaką notatkę wyczytałam
w „Gazecie Wyborczej” z 14 lutego 2006 r.: „Rada Języka Polskiego wytyka
błędy. Brzydko mówią i piszą. Konkurs ortograficzny dla klubów parlamentar-
nych, lekcje polskiego dla kleryków i poloniści w urzędach państwowych – to
niektóre z pomysłów  Rady Języka Polskiego na podniesienie poziomu polszczy-
zny”. Tak sobie pomyślałam po przeczytaniu całej notatki – dlaczego  Rada nie
pomyśli o tym, aby poczynając od szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum uczyć
porządnie języka ojczystego, a nie dopiero kiedy Jaś dorósł – może się już nie
nauczyć, jak głosi stare przysłowie.

Nadeszły wreszcie czasy, że można było swobodnie pisać o tym, że Najwyż-
sza Izba Kontroli  „nie urodziła się”  po II wojnie światowej, ale powołano ją do
życia w 1919 r. wydając specjalny dekret, podpisany  przez  Marszałka Józefa
Piłsudskiego i Prezydenta Ministrów  Ignacego Jana Paderewskiego. Redakcja
zaczęła zamieszczać całą serię artykułów o historii  Najwyższej Izby Kontroli, jej
szefach z okresu międzywojennego, czasu wojny i to zarówno w kraju, w podzie-
miu, jak i na wychodźstwie. Udało nam się zdobyć portrety fotograficzne  wszyst-
kich  szefów NIK (oraz Biura Kontroli przy Prezydium KRN – lata 1944–1949;
Ministerstwa Kontroli, bo tak nazywała się  najwyższa instytucja kontrolna
w latach 1952–1957). Redakcja zamówiła wykonanie tableau, które zamyka portret
Prezesa Janusza Wojciechowskiego, powołanego w czerwcu 1995 r. na 6-letnią
kadencję. Poświęcając sporo czasu na poszukiwania w kraju i za granicą (za gra-
nicą tylko telefonicznie i korespondencyjnie – zaznaczam to, ponieważ za mojej
bytności nikt z redakcji nie wyjechał za granicę ani razu; myślę oczywiście o wy-
jazdach tzw. służbowych) odnalazłyśmy sporo różnych dokumentów  i fotografii.
Wszystkie „odkrycia” były zamieszczane na łamach „Kontroli Państwowej”, aby
poszerzyć naszą wiedzę o Najwyższej Izbie Kontroli, o kierujących nią szefach,
o siedzibach NIK (do dziś żałujemy, że piękny i nowoczesny gmach, wybudowa-
ny tuż przed wojną przez NIK,  po wojnie natychmiast zajęło Ministerstwo Spraw
Zagranicznych i nie ma zamiaru  go zwrócić).

Redakcja zaprosiła też do  współpracy   delegatury  NIK, aby opisały dzieje
swoich jednostek. Odpowiedziały na to zaproszenie wszystkie delegatury z wy-
jątkiem jednej. Za trud zbierania materiałów – często bardzo ciekawych – i ich
opracowanie oraz ilustrację, nieraz przedwojennymi ocalałymi fotografiami,
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redakcja jeszcze raz bardzo pięknie dziękuje Dyrektorom delegatur i Autorom
opracowań. Czytelnicy dowiedzieli się z tych opracowań wiele o tzw. tereno-
wych organach kontroli państwowej, bo nie zawsze nosiły one nazwę delegatur
NIK, o trudnych początkach ich działalności, o dyrektorach tych jednostek i dłu-
goletnich  pracownikach. Redakcja zastanawiała się, czy nie byłoby dobrze wy-
dać te opracowania w jednym tomie.

Bardzo dużą rolę  przy odtwarzaniu historii Najwyższej Izby Kontroli odegrał
prof. Ryszard  Szawłowski, autor dwu książek  –  „Najwyższe   państwowe  orga-
ny kontroli  w  Polsce w XIX wieku” i  „Najwyższe  państwowe organy kontroli
II Rzeczypospolitej”. Oba tomy ukazały się z okazji okrągłych rocznic powołania
Najwyższej  Izby  Kontroli  (na 80-lecie w 1999 r. i 85-lecie w 2004 r.). Jest to
znakomite kompendium wiedzy o historii systemu kontroli w Polsce i naczelnych
organach kontroli. Profesor R. Szawłowski dał również początek całemu cyklowi
artykułów traktujących o najwyższych organach kontroli w innych państwach
Europy i świata, pisząc już w 1957 r. pierwszą rozprawkę o kontroli państwowej
w Wielkiej  Brytanii, a następnie  w  tym samym roku o kontroli  w  RFN i Austrii,
a w 1958 r. o szwajcarskiej Izbie Obrachunkowej. Było to rzadkością w czasach,
kiedy  pisało się tylko o systemie kontroli w ZSRR i innych krajach demokracji
ludowej, popularnie zwanych demoludami. Warto zaznaczyć, że z tych „znako-
mitych” wzorów  wzięła się w Polsce Inspekcja Robotniczo-Chłopska, która mia-
ła być panaceum na wszystkie wynaturzenia socjalizmu, a stała się jednym z nich.
Profesor R. Szawłowski udostępnił redakcji rzadką i cenną rzecz, jaką stanowią
pamiętniki pisane przez Mieczysława Dębskiego, dyrektora departamentu
w Najwyższej Izbie Kontroli w latach 1921–1939. Publikowane były w odcin-
kach, a ponieważ wzbudziły zainteresowanie, redakcja wydała zeszyt zawierają-
cy całość tego bardzo ciekawego materiału. Profesor Ryszard Szawłowski za-
mieszczał swoje artykuły prawie od początku istnienia „Kontroli Państwowej” –
jest więc także szanownym Jubilatem. Za tę wieloletnią współpracę redakcja ser-
decznie Panu Profesorowi dziękuje.

Zamieszczane były także wspomnienia pracowników NIK z czasów prezesu-
ry Jana Grubeckiego, Henryka Kołodziejskiego, Franciszka Jóźwiaka, Romana
Zambrowskiego, którzy szkolili się na kursach dla nowo przyjętych jeszcze
w Falentach. Bardzo trudno jest pozyskać wspomnienia z lat nie tak dawnych –
może to jeszcze za wcześnie, aby je jakoś poukładać, podsumować i ocenić.

Obecnie Najwyższa  Izba Kontroli należy do EUROSAI oraz INTOSAI i mamy
materiały o różnych systemach  i organach kontroli państwowej zarówno z euro-
pejskich, jak i innych krajów świata. Warto jeszcze dodać, że w czasie kiedy
Polska starała się o członkostwo w Unii Europejskiej, na łamach naszego pisma
rozpoczął się druk cyklu artykułów o tym wspólnotowym organizmie. Cykl ten
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trwa nadal, bowiem nigdy nie za wiele wiedzy o tym, co dzieje się w organizacji,
której Polska jest członkiem i w której chce wyrobić sobie należną pozycję. Z kra-
jami UE, zwłaszcza sąsiadującymi z nami, Najwyższa Izba Kontroli już nawiąza-
ła współpracę i w jej ramach przeprowadza m.in. wspólne badania kontrolne.
O współpracy kontrolnej i innych kontaktach roboczych zamieszczane są infor-
macje w specjalnym dziale „Kontroli Państwowej” pod nazwą „Współpraca
międzynarodowa”.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych redakcja „Kontroli Państwo-
wej” wydawała specjalne numery pisma, poświęcone zagadnieniom szkolenio-
wym. Odbywały się różnego rodzaju kursy przygotowujące nowych pracowni-
ków do zadań kontrolnych, natomiast literatura na ten temat była bardzo uboga,
a często niedostępna. Stąd wziął się pomysł, aby wydawać dodatkowe numery
„Kontroli Państwowej” czy to z zakresu uregulowań prawnych procesu kontrol-
nego, metodyki kontroli,  czy też obowiązujących kryteriów. Potem rolę tę przejął
Biuletyn NIK. W ostatnich latach redakcja znów ma obowiązek wydawania spe-
cjalnych numerów naszego pisma. Są one poświęcone  działalności Kolegium
Najwyższej Izby Kontroli w sferze podejmowania tematów mających istotny
wpływ na kształt systemu kontroli w Polsce. Na posiedzenia Kolegium są zapra-
szani wybitni przedstawiciele nauk prawnych, ekonomicznych, posłowie, mini-
strowie i inni zajmujący się problematyką kontroli. Najwyższa Izba Kontroli,
wydając dość szybko po odbytej dyskusji numer specjalny, ma na celu prezento-
wanie tej problematyki na szerszym forum i zainteresowanie odpowiednich gre-
miów usprawnianiem systemu kontroli i dostosowywaniem go nie tylko do wy-
magań europejskich, ale także, a może przede wszystkim, do nowej rzeczywistości,
która ciągle się zmienia i szybko trzeba nowym zadaniom i warunkom sprostać.
W latach 2002–2006 wydano 8 numerów specjalnych, m.in. poświęconych takim
problemom, jak: kontrola czy audyt, systemowe rozwiązania zapobiegające ko-
rupcji;  dobra administracja; jawność i przejrzystość finansów publicznych.

„Kontrola  Państwowa”  –  jako jedyny periodyk zajmujący się problematyką
kontroli w Polsce – cieszy się,  zwłaszcza w ostatnich latach,  dużym  zaintereso-
waniem studentów. Przez wiele lat telefonowali lub pisali do redakcji prosząc
o wskazanie, gdzie mają szukać materiałów. Po rozmowie albo zapraszałyśmy
ich do biblioteki NIK, albo do redakcji, kiedy w naszej dyspozycji były numery
„Kontroli Państwowej”, w których  omawiano daną sprawę, albo tylko podawały-
śmy tytuły artykułów informując, w jakich bibliotekach znajdą nasze pismo. Jeśli
listy były od studentów z małych ośrodków akademickich lub z małych miejsco-
wości – to wysyłałyśmy kserograficzne odbitki, a czasem i całe  numery do wyko-
rzystania. Było nam bardzo miło, kiedy słyszałyśmy lub czytałyśmy podziękowa-
nia. Zdarzało się i tak, że próbowano nas wykorzystać ponad miarę. Jeden ze
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studentów pisał bardzo grzeczne i uniżone listy, pełne komplementów pod na-
szym adresem i ciągle o coś prosił – a to o taki materiał, a to o inny, prosił też o
streszczenie niektórych opracowań (sic!), a już zaskoczył nas zupełnie, kiedy po-
prosił o zaproponowanie mu tematu pracy magisterskiej wraz ze sporządzeniem
szczegółowego konspektu, bo wkrótce miał obowiązek przedstawić go profeso-
rowi. Bardzo się ubawiłyśmy tym – ale tak naprawdę to nie było śmieszne.

Za to szczerze cieszyło nas to, że  niektóre numery „Kontroli Państwowej”
były bardzo poszukiwane w różnych środowiskach  –  w Sejmie, ministerstwach,
w innych organach kontroli itp. Wiele satysfakcji sprawiła nam wiadomość, że
jubileuszowy numer „Kontroli Państwowej” zawędrował  do Maisons-Laffitte,
do rąk legendarnego już redaktora Jerzego Giedroycia.

Z wielką życzliwością witałyśmy zawsze w redakcji nowo przyjętych pra-
cowników, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o historii instytucji, w której
będą  pracować, o jej szefach, o organizacji i przeobrażeniach NIK, jak też o kon-
troli w innych krajach itp. Każdy z zainteresowanych wychodził z redakcji poin-
formowany, gdzie ma znaleźć odpowiednie artykuły czy opracowania, a często
obdarowany zeszytami  „Kontroli Państwowej”, w których można było znaleźć
odpowiedzi na zadawane pytania. Miałyśmy wiele satysfakcji, że „Kontrola Pań-
stwowa” poruszała tak wiele problemów i może służyć już kolejnym rocznikom
adeptów sztuki kontrolerskiej.

Z tego pobieżnego przeglądu redakcyjnych poczynań widać rzeczywiście, że
panie redaktorki są pracowite, lubią swoją  pracę i są życzliwe ludziom. To jed-
nak nie wszystko, bo miały i mają jeszcze różne pomysły – np. żeby zamówić
portrety wszystkich prezesów Najwyższej Izby Kontroli i zamieścić je w sali ko-
legialnej lub w innym miejscu czy  zrobić wspólnie z Biblioteką NIK wystawę
ciekawych książek i dokumentów na temat kontroli w ogóle, a Najwyższej Izby
Kontroli w szczególności. W 1998 r. Prezes NIK Janusz Wojciechowski ufundo-
wał nagrodę specjalną  dla „kontrolnego mistrza pióra” i spotkał się z tej okazji
z czwórką laureatów oraz redakcją, która zadbała o miłą atmosferę przy kawie
i pączkach od Bliklego. W  2001 r. redakcja urządziła z okazji 45-lecia pisma
spotkanie z Prezesem NIK – Januszem Wojciechowskim. Byli na nim członko-
wie Komitetu Redakcyjnego   i   redakcja w komplecie.   Było dużo wspomnień,
anegdot, a także planów na przyszłe lata.

Na 85. rocznicę powołania Najwyższej Izby Kontroli redakcja zrobiła wysta-
wę fotogramów (ponad 100) obrazujących przebieg jubileuszowych uroczystości
– poczynając  od  składania kwiatów pod pomnikami Józefa Piłsudskiego i Igna-
cego Jana Paderewskiego,  którzy podpisali dekret o powołaniu Najwyższej Izby
Kontroli Państwa  w  1919 r.,  oraz na grobie pierwszego prezesa NIK (wówczas
NIKP – Najwyższa Izba Kontroli Państwa) Józefa  Higersbergera na Powązkach.

Z okazji jubileuszu
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Były też fotografie z kościoła św. Aleksandra, w którym prymas Polski Kardynał
Józef Glemp  odprawił Mszę Świętą w intencji pracowników NIK i tych, którzy
już odeszli do wieczności, i tych, którzy dzisiaj próbują przez rzetelną kontrolną
pracę wnieść wkład w umocnienie naszego państwa oraz umożliwić społeczeń-
stwu wgląd w rozliczanie grosza  publicznego – o czym mówi motto naszego
pisma: „…ktokolwiek grosz publiczny do swego rozporządzenia odbiera, wyda-
tek onegoż usprawiedliwić winien”. Następne fotografie – bardzo ciekawe – uka-
zywały przebieg uroczystej sesji rocznicowej w Sali Kolumnowej Sejmu – a więc
zaproszeni goście, wszyscy zabierający głos na sesji, pracownicy NIK (byli i obec-
ni), a potem rozmowy kuluarowe i dyskusje. Nie muszę dodawać, że redakcja
brała udział we wszystkich częściach uroczystości jubileuszowych, a także miała
swój udział w ich przygotowaniu. Miło nam było widzieć duże zainteresowanie
wystawą, zwłaszcza pracowników z centrali i delegatur, którzy nie brali bezpo-
średnio udziału w uroczystościach.

Redakcja była i jest także wrażliwa na nieszczęścia ludzi, na ich niedostosowa-
nie do życia, choroby i inne wypadki losu. W 1993 r. Pani prof. Teresa Liszcz –
wówczas  doradca  Prezesa Lecha Kaczyńskiego i członek Komitetu Redakcyjnego
naszego pisma – zapytała, czy redakcja nie zechciałaby włączyć się w akcję pomo-
cy Markowi Kotańskiemu w jego działalności w Monarze. Oczywiście włączyły-
śmy się natychmiast. Z dużym zaangażowaniem podejmowałyśmy różne działania
przynoszące wiele dobrego ludziom potrzebującym pomocy i opieki. Pamiętam
prośbę, z jaką zwróciłyśmy się do Koleżanek i Kolegów: prosimy o  przyniesienie
ręcznika i mydła, bowiem przed zimą wielu bezdomnych szuka schronienia w do-
mach Monaru. Na początek trzeba, aby każdy z nich, zanim przydzielą mu miejsce
do spania, dostał swój ręcznik i mydło, tylko dla siebie – to ważne! Po dwu dniach
redakcja zawiozła około 150 ręczników i mydeł. Przynosili wszyscy pracownicy,
którzy byli tu na miejscu – dyrektorzy, inspektorzy, sekretarki, telefonistki itd.
Potem były   zbiórki odzieży na zimę – swetry, kurtki, buty – i znów w pokojach
redakcyjnych leżały pełne worki darów, które dzięki włączeniu się do akcji
Dyrektora Departamentu Gospodarczego, Zbigniewa Drzewickiego, odwoziłyśmy
samochodem naszej instytucji. Po pewnym czasie Marek Kotański zainteresował
nas Domem Samotnej Matki, też monarowskim, ale już konkretnym, w Warszawie,
na ulicy Czajki, czyli tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Zbierałyśmy zabawki
i ubranka dla dzieci i matek, przybory szkolne i książeczki – wszystko było po-
trzebne. Baraki, w których mieściło się to schronisko były bardzo skromnie urzą-
dzone, a więc woziłyśmy tam meble, dywany, lodówki, pralki – co tylko ofiarowy-
wali Koleżanki i Koledzy wymieniając domowe urządzenia na nowsze modele. Na
Święta Bożego Narodzenia Związek Zawodowy Pracowników NIK przygotowy-
wał paczki ze słodyczami, na Święta Wielkanocne redakcja ogłosiła konkurs na
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najlepszy mazurek – wspaniałe wypieki pojechały do dzieci; o ile pamiętam, bez-
konkurencyjny był mazurek czekoladowy „wysadzany” migdałami, upieczony przez
żonę jednego z dyrektorów. Była też bardzo szybka i skuteczna zbiórka pieniędzy
na samochód na potrzeby Domu Samotnej Matki. Wyzionął ducha ich stary grat, a
tu pilne sprawy – gdy dziecko zachoruje, zwłaszcza w nocy, trzeba zawieźć do
lekarza, bo na ulicę  Czajki nikt nie pojedzie; rzemieślnicy i kupcy chcą dać różne
produkty dla dzieci (warzywa, owoce, makarony, kasze, chleb), ale trzeba to sobie
przywieźć itd. Dowiedziałam się o tym wielkim kłopocie od zatroskanych opieku-
nów DSM. No i znów serdeczny apel do Koleżanek i Kolegów, którego efektem
było 4,5 tysiąca zł zebranych w krótkim czasie. Opiekunowie DSM skakali z rado-
ści, a wkrótce powiadomili, że mają świetny wóz, który im będzie długo służył
(było to również używane auto i według mnie nie stanowiło powodu do takiej rado-
ści – ale ja nie znam się na samochodach). Uściskom i podziękowaniom nie było
końca, aż byłyśmy zażenowane. Szybko umieściłyśmy wyrazy wdzięczności na
plakaciku informującym o udanej akcji.

Redakcja miała też pomysły na inne przedsięwzięcia, np. zbierałyśmy używa-
ne okulary, które – już niepotrzebne – zajmowały tylko miejsce w domowych
szufladach i schowkach. Zebrałyśmy w sumie kilkaset par okularów dla doro-
słych i dla dzieci. Okulary zostały wysłane do polskiej misji w Ghanie, gdzie nasz
misjonarz – optyk z wykształcenia – potrzebował ich dla miejscowej ludności.
Bardzo wzruszyła nas opowieść o ociemniałym Ghańczyku, który szedł prawie
100 km pieszo przez busz, aby podziękować misjonarzowi, że o  nim pamiętał
i przesłał  (przez sąsiadkę z tej samej wsi) ciemne okulary. Teraz w okularach
cieszył się większym szacunkiem swoich bliskich i był dumny, że ktoś zaintere-
sował się jego losem – a więc szedł dziękować.

Wysyłałyśmy też  do jednego z domów dziecka  znaczki wycinane z redak-
cyjnej korespondencji. Dzieci je segregowały, układały w serie i sprzedawały,
zarabiając m.in. w ten sposób na wakacyjne wyjazdy.

To były bardzo dobre chwile, kiedy wieszałyśmy plakat ogłaszający zbiórkę
na taki lub inny cel, co zbieramy i dla kogo – a już następnego dnia, niekiedy
nawet tuż po przeczytaniu ogłoszenia, przychodzili Koledzy i Koleżanki przyno-
sząc pieniądze lub dary. Kiedyś nasz młody Kolega, który dostał pierwszą nagro-
dę za swoją pracę, sporą jej część przeznaczył na potrzeby tych, którzy nie tylko
nagród, ale nawet pracy nie mają.

Z okazji jubileuszu nie wypada przypominać o kłopotach i trudnościach  zwią-
zanych z wydawaniem naszego pisma, kiedy  z różnych przyczyn ukazywanie się
„Kontroli Państwowej” było zagrożone, o złej jakości zamieszczanych fotografii,
o problemach z okładkami czy np. o przeniesieniu redakcji do drugiego  gmachu,
w którym przez kilka lat  jeszcze trwały nieustające remonty korytarzy i pomieszczeń
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wyznaczonych nam do pracy (duży hałas i wszędobylski pył, pokrywający nie
tylko papiery i komputery, ale  wszystko). Ta nowa lokalizacja nie tylko utrudnia-
ła (i wydłużała) robocze kontakty  z powielarnią, recepcją i sekretariatem, ale
także osłabiła więź  z  Autorami i Czytelnikami – tylko najbardziej wytrwali i za-
przyjaźnieni odwiedzali nas w nowej siedzibie. Inni woleli telefonować, korzy-
stać z komputera lub poczty. A to już nie to samo, co bezpośrednia rozmowa przy
kawie lub herbacie. Kiedy wspomniałam o rozmowie przy kawie, skojarzyło mi
się pewne  zdarzenie.  Na początku lat 90. do NIK przyszła grupa nowych pra-
cowników. Jeden z nowo mianowanych dyrektorów  wprowadzał swoje porządki
i szukając oszczędności   odebrał  np. skromny fundusz reprezentacyjny przyzna-
wany od  lat  redaktorowi naczelnemu (wynoszący w owych czasach 70 zł rocz-
nie).  Mimo to nadal częstowałam redakcyjnych gości kawą czy herbatą (ponoć
dobrą, bo taką lubię); stać mnie było na taki skromny poczęstunek, przy którym
zawsze dobrze  się rozmawiało i można było nawiązywać dalszą współpracę.

Wracając do sprawy przeprowadzki, trzeba stwierdzić, że redakcja była w tym
względzie zaprawiona, bowiem w gmachu przy ulicy Filtrowej przenosiłyśmy się
cztery razy, zmieniając skrzydła budynku, piętra lub pomieszczenia na tych sa-
mych piętrach. Zawsze ktoś miał apetyt na nasze pokoje. Mnie osobiście już żadna
przeprowadzka nie grozi, oby i redakcji udało się  zapuścić korzenie w przyzwo-
itym lokum.

Snuję te wspomnienia, bowiem jubileusze zawsze do wspomnień skłaniają,
a ponadto wierzę, że warto „zatrzymać w kadrze” i ocalić od zapomnienia te wszyst-
kie dobre i piękne dni pracy redakcyjnej i tej nieco wykraczającej poza  obowią-
zujące ramy – bo wtedy można mieć satysfakcję, gdy robi się coś dla innych nie
tylko z  obowiązku, ale z własnej nieprzymuszonej woli i kiedy lubi się to, co się
robi. Żal mi tylko, że to wszystko stało się dla mnie  wspomnieniem. Pozostawi-
łam redakcję i moje Współpracownice, które nadal sobie dzielnie radzą. Obu Pa-
niom Barbarom – Dolińskiej i Odolińskiej  oraz Pani Joannie Kulickiej jeszcze
raz serdecznie dziękuję za wszystkie lata współpracy i zapewniam, że zawsze
zachowam je w pamięci, w której pozostanie tylko niepowtarzalny nastrój  panu-
jący  w redakcji i  przyjazna, koleżeńska więź, łącząca nas nie tylko w dobrych,
ale i  trudniejszych chwilach. Będzie mi tego wszystkiego bardzo brakowało.

Barbara  Matosiuk
redaktor naczelna „Kontroli Państwowej”

 do lutego 2006 r.
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Stanisław  Markowski

TRZYDZIEŚCI   LAT   W   „KONTROLI   PAŃSTWOWEJ”

Do komitetu redakcyjnego „Kontroli Państwowej” zostałem włączony
w 1974 r. Zaproponował mi to ówczesny sekretarz redakcji, Czesław Bielecki. Zna-
liśmy się z czasów wspólnej pracy w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
w której przez parę lat był on wicedyrektorem Zespołu Planowania Terenowego.
Cz. Bielecki znał także moje artykuły na tematy ekonomiczne, publikowane w „Życiu
Warszawy” –  uznawanym w latach PRL-u za najlepszą gazetę między Łabą
a Władywostokiem – oraz w „Gospodarce Planowej” i „Życiu Gospodarczym”.

Zespół redakcyjny uważał wówczas za konieczne rozwinięcie i pogłębienie
tematyki ekonomicznej czasopisma, skoncentrowanego początkowo na technice
kontroli. Przyjęto tę koncepcję wychodząc z założenia, że działalność kontrolna
może być prowadzona prawidłowo tylko na tle znajomości podstawowych pro-
blemów ekonomicznych kraju, które należy przedstawiać możliwie wszechstron-
nie. Uznano także za potrzebne szersze informowanie o przewidywanych i wpro-
wadzanych zmianach przepisów prawnych. Trzeba podkreślić, że założeniu temu
byli wierni kolejni redaktorzy naczelni „Kontroli Państwowej”, rozszerzający te-
matykę pisma o publikacje pozornie odlegle od spraw kontroli, a związane z so-
cjologią, etyką itp. Wywoływało to nieraz dyskusje na posiedzeniach zespołu re-
dakcyjnego. W miarę otwierania się Polski na świat zaczęto publikować materiały
przedstawiające problemy Unii Europejskiej oraz informacje o doświadczeniach
organów kontroli funkcjonujących w różnych krajach Europy i świata.

W rezultacie powstało pismo interesujące, wszechstronne. Oczywiście taka
ocena ze strony członka komitetu redakcyjnego może być uznana za stronniczą
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i przesadną. Jednak opinię taką uzasadnia fakt, że „Kontrolą Państwową” intere-
sują się nie tylko pracownicy aparatu kontroli, ale także osoby badające gospo-
darkę polską, naukowcy, studenci, politycy itp.

Z natury rzeczy pismo poświęcało wiele uwagi negatywnym zjawiskom wy-
stępującym w gospodarce polskiej. W czasach PRL-u przedstawianie tego typu
spraw wymagało – jeśli nie chciało się mieć kłopotów z Urzędem Kontroli Prasy
– specyficznego podejścia. Wynikało ono z obowiązującego wówczas generalne-
go założenia, iż panujący system jest doskonały, a występowanie, niedających się
przecież ukryć, negatywnych zjawisk jest wyłącznie winą ludzi.

W czasach stalinowskich wszystkiemu byli winni szkodnicy – dywersanci i lu-
dzie „obcy klasowo” – co zazwyczaj powodowało złowrogie skutki dla osób obwi-
nionych. Po pewnym czasie ideolodzy partyjni odkryli generalne alibi dla istnieją-
cego stanu rzeczy. Przyczyną całego zła było odchodzenie od „norm leninowskich”.
Wprawdzie „normy leninowskie” były w praktyce równie bezwzględne jak „nor-
my stalinowskie”, jednak przyjęcie takiego wyjaśnienia pozwalało głupstwa i zbrod-
nie systemu przypisać wyłącznie złemu charakterowi zmarłego tyrana.

Z biegiem lat kryteria te złagodzono, jednak przedstawiając negatywne zja-
wiska dobrze było podkreślać, że spowodowane były niedbalstwem, głupotą czy
chęcią wzbogacenia się określonych osób. Jeśli trzeba było zasygnalizować po-
trzebę zmian systemowych – to tylko w konwencji „dalszego doskonalenia” so-
cjalizmu. Czyli, że jest już dobrze, a będzie jeszcze lepiej.

Konieczność takiego podejścia postawiła mnie kiedyś, przy pisaniu ważnego
artykułu, w trudnej sytuacji. Otóż jedną z dotkliwych bolączek gospodarki
PRL-u (a także pozostałych państw socjalistycznych) były poważne niedocią-
gnięcia w procesie planowania i realizacji inwestycji. Z reguły trwały one znacz-
nie dłużej i kosztowały więcej niż przewidywano rozpoczynając prace na po-
szczególnych obiektach. Szczególnie skandalicznie przedstawiały się inwestycje
w służbie zdrowia, gdzie oddawanie do użytku szpitali opóźniało się nieraz o dzie-
sięciolecia. W konsekwencji zamrożone w niedokończonej budowie środki sta-
nowiły bezproduktywne obciążenie gospodarki, a sprowadzona aparatura medycz-
na i pozostałe wyposażenie niszczały i traciły gwarancję.

Zirytowany tym stanem rzeczy premier Piotr Jaroszewicz polecił  ministrowi
zdrowia organizowanie raz na kwartał konferencji, mającej na celu kontrolę prze-
biegu inwestycji służby zdrowia oraz określenie działań służących poprawie nie-
zadowalającej sytuacji. Realizacja tego zadania polegała na tym, że przedstawi-
ciele poszczególnych województw i przedsiębiorstw budowlanych w określonym
dniu zjawiali się w pięknym pałacu przy ulicy Miodowej w Warszawie, gdzie
miało swą siedzibę Ministerstwo Zdrowia. Spotkaniu przewodniczył wicemini-
ster odpowiedzialny w resorcie za inwestycje. Odczytywał on długą listę obiek-
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tów, których realizacja była opóźniona, a wśród nich te, gdzie nic się nie działo.
Jednocześnie wymieniał przedsiębiorstwa budowlane, które były za tę sytuację
odpowiedzialne. Następnie występowali przedstawiciele przedsiębiorstw twier-
dząc, że krytyka jest dla nich krzywdząca, że nie jest tak źle, jak sądzi minister-
stwo, a jeśli są jakieś opóźnienia, to nie oni są temu winni. Przyczyn upatrywali
głównie w niepełnym zaopatrzeniu materiałowym oraz braku ludzi do pracy. Da-
wali też do zrozumienia, że koncentrują swe środki na „wielkich budowach socja-
lizmu”, wobec których muszą ustąpić tak niepoważne obiekty, jak np. szpitale.
Kończąc, obiecywali, że dołożą wszelkich starań, by prace potoczyły się szyb-
ciej. W podobnym stylu występowało pięciu czy sześciu dyrektorów przedsię-
biorstw budowlanych. Robiło się późno i przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
wyrażał nadzieję, że przedsiębiorstwa zrealizują swą obietnicę, po czym zapra-
szał zebranych na poczęstunek.

Na omawianych zebraniach najmądrzej zachowywali się ci przedstawiciele
budownictwa, którzy nie marnowali swego i cudzego czasu i nie zabierali głosu.
Uśmiechali się tylko, gdy ktoś w kuluarach zwracał uwagę, że na „Zachodzie”
tego typu obiekty realizuje się wielokrotnie szybciej niż aktualnie w Polsce. Zja-
dali następnie strogonowa, który w Ministerstwie Zdrowia zawsze był doskonale
przyrządzony, uzupełniali ciastkiem z herbatą, podstemplowywali delegacje i uda-
wali się na zwiedzanie stolicy. Za wszystko oczywiście płaciła Rzeczpospolita,
a wynik konferencji nie miał żadnego wpływu na tempo prac.

Zabrałem się do pisania o tym artykułu i zaraz, jak się to mówi, „zaczęły się
schody”. Chcąc prawidłowo ocenić problem, nie można było uniknąć poruszenia
kwestii rozwiązań systemowych, a przy tej sposobności porównań Polski socjali-
stycznej z państwami gospodarki rynkowej. Dlaczego tam inwestycje są realizo-
wane szybciej niż u nas, a kosztorysy, ogólnie biorąc, są dotrzymywane. Prawda,
zdarzają się i tam przekroczenia terminów i kosztów, ma to jednak charakter „wy-
padku przy pracy”, a nie wynika z systemu.

W każdym ustroju występuje sprzeczność pomiędzy inwestorem, który pra-
gnie zapłacić jak najmniej, a wykonawcą, który chce możliwie dużej zapłaty.
Jednak w gospodarce rynkowej w podstawowej sprawie zainteresowani są zgod-
ni: obie strony pragną jak najszybszego oddania obiektu do użytku. Inwestor, by
włożone środki jak najszybciej zaspokajały jego potrzeby, a przedsiębiorstwo
budowlane – by jak najszybciej otrzymać całą zapłatę i rozpocząć prace w kolej-
nym obiekcie. Ponadto inwestor przed rozpoczęciem prac ma już zgromadzone
i zapewnione środki finansowe, a wobec tego, że to są jego pieniądze, pilnuje,
żeby były wydawane jak najoszczędniej.

Natomiast w gospodarce, która obowiązywała w Polsce, inwestor mało mar-
twił się o finanse i koszty. Najważniejsze było „zaczepienie się o plan”, nawet
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małą sumą, wiedząc, że w kolejnych latach przydział środków będzie pewny,
choć zazwyczaj niewystarczający, gdyż centralny planista nie ma tylu środków,
by w rozsądnej mierze zaspokoić potrzeby zbyt rozwiniętego frontu inwestycyj-
nego. Polski inwestor nie martwił się także wzrostem kosztów, gdyż nie wydawał
„swoich” pieniędzy, lecz „państwowe”, czyli niczyje. Przedsiębiorstwo budowla-
ne też nie przejmowało się nadmiernie kosztami i terminami, gdyż jako państwo-
we nie mogło zbankrutować, natomiast zawsze mogło udowodnić, że należy mu
się więcej niż przewidywał kosztorys. Wszystko to potwierdzało, że w gospodar-
ce socjalistycznej tkwiły te negatywne zjawiska, które w przyszłości znany wę-
gierski ekonomista  Janos Kornai trafnie nazwie „gospodarką niedoboru”.

Pisał on w 1980 r., że w gospodarce socjalistycznej przedsiębiorstwo nie od-
czuwa „twardych ograniczeń budżetowych”, w związku z czym wydaje zbyt wiele
na inwestycje, zapasy, siłę roboczą. Wiedząc, że nigdy nie zbankrutuje, że zawsze
dostanie pomoc od „centrali’, nie kieruje się racjonalnością ekonomiczną, lecz
zwiększa działalność (produkcję) aż do chwili, gdy zaczyna odczuwać niedobór
surowców, energii, siły roboczej. Ten niedobór rozlewa się po całej gospodarce –
odczuwają go klienci w sklepach, dyrektorzy przedsiębiorstw, ministrowie.

Zacząłem o tym pisać. Impulsem do przygotowywanej publikacji dla
„Kontroli Państwowej”  była obserwacja komedii kontroli, rozgrywanej co kwar-
tał w Ministerstwie Zdrowia, choć niewątpliwie część uczestników biorących
udział w tym przedstawieniu miała dobre intencje. W czasie pisania szybko włą-
czyła się autocenzura. Wymiana poglądów z innymi członkami komitetu redak-
cyjnego wykazała wyraźnie, że tego typu artykuł nie ma szans na druk, a jeśli
nawet jakimś cudem ukaże się, to i tak nie zmieni sytuacji, a tylko przysporzy
kłopotów autorowi i pismu. Z żalem niedokończony artykuł wrzuciłem do kosza.

Generalnie w komitecie redakcyjnym „Kontroli Państwowej” obowiązywała
zasada, że jeśli nie udało się zakontraktować zewnętrznego autora, to wskazane
było, by członek komitetu sam coś napisał. Oczywiście tekst podlegał następnie
ocenie komitetu redakcyjnego, którego członkowie musieli poszukiwać kompro-
misu pomiędzy potrzebą zgłaszania krytycznych uwag a koleżeńską solidarno-
ścią. Zazwyczaj jednak udawało się wybrnąć z tej kwadratury koła i artykuły
członków komitetu ukazywały się bez „taryfy ulgowej”. Ważnym, choć specy-
ficznym zadaniem, było omawianie wyników ważniejszych kontroli. Przede
wszystkim zwracano się z prośbą o tego typu artykuł do osób, które przeprowa-
dzały daną kontrolę. Jednak nieraz się zdarzało, że ci inspektorzy i doradcy od-
czuwali już przesyt i zmęczenie tematyką danej kontroli. Wówczas, korzystając
z ich materiałów, trzeba było samemu pisać.

W omawianym trzydziestoleciu „Kontrolę Państwową” prowadziło pięcioro
redaktorów naczelnych. Każdy z nich był odrębną osobowością, każdy miał swój
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styl i swoje upodobania redakcyjne. Jednak wszyscy mieli ważną, pozytywną ce-
chę: nie zajmowali się krytykowaniem poprzedników, lecz starali się  kontynu-
ować wszystkie, odziedziczone osiągnięcia pisma, dodając do nich własne pomy-
sły i dążąc do tego, by „Kontrola Państwowa” stale utrzymywała możliwie wysoki
poziom.

Nie jest moim zadaniem charakteryzowanie poszczególnych redaktorów
naczelnych, jednak jednemu z nich pragnę poświęcić nieco wspomnień ze wzglę-
du na niezwykły, nawet jak na polskie warunki, życiorys. Jest nim Tadeusz
Sołodkowski. Po zawarciu w 1921 r. pokoju w Rydze, po sowieckiej stronie po-
zostało około miliona Polaków. Los ich był bardzo ciężki. Część z nich trafiła do
Wojska Polskiego organizowanego w czasie II wojny światowej w ZSRR. Z nie-
którymi miałem kontakt w Warszawie, w 1945 r. Było dla nich charakterystyczne
to, że tę Polskę zniszczoną, ubogą i zniewalaną uważali za oazę wolności, bezpie-
czeństwa i dobrobytu. Taka im się jawiła w kontraście do dwudziestu pięciu lat,
które  musieli przeżyć w „sowieckim raju.” Większość z nich, a zwłaszcza ci,
którzy nie mieli obowiązków rodzinnych, pragnęła pozostać na stałe w nowej
Polsce. Wśród nich był młody Tadeusz Sołodkowski. Jemu się udało.

Po przełamaniu w początkowym okresie zrozumiałej nieufności poczuliśmy
do siebie sympatię. Jednym z czynników ułatwiającym zbliżenie było to, że moja
rodzina pochodziła ze Lwowa. A Lwów dla Polaków zamieszkujących rosyjskie
Podole stanowił centrum polskości, z którego przemycano patriotyczne wydaw-
nictwa, niedostępne pod rosyjskim panowaniem.

Rodzina Sołodkowskich w 1937 r. ucierpiała od represji, którym poddawano
wówczas Polaków. Wywieziono ich do Kazachstanu i wyrzucono w stepie, udzie-
lając rady, by szybko kopali sobie ziemiankę, gdyż rychło nadejdą silne mrozy
i śniegi. T. Sołodkowski pracował następnie w kopalniach węgla, co w przyszło-
ści zapewniło mu pewne korzyści materialne. W 1950 r. w Polsce podniesiono
nieoczekiwanie dziesięciokrotnie stawki za tłumaczenie z obcych języków tekstów
technicznych. Dziwiło mnie to wówczas i dopiero od Tadeusza Sołodkowskiego
dowiedziałem się, jaka była istotna przyczyna takiego skoku stawek. Załatwił to –
korzystając ze swych powiązań – zespół osób tłumaczących wtedy z rosyjskiego
materiały związane z górnictwem węglowym. W tym gronie była osoba, którą
T. Sołodkowski, jak mi powiedział, w 1943 r. uratował od zamarznięcia „w za-
spie w okolicach Smoleńska”. Osoba ta wiedziała, że Sołodkowski znał z osobi-
stego doświadczenia radziecką specyfikę górnictwa węglowego i odstąpiła mu
część tłumaczenia. Za uzyskane honorarium umeblował sobie mieszkanie.

Tadeuszowi Sołodkowskiemu los sprzyjał. Wprawdzie został wypędzony ze
swej „małej ojczyzny”, to jednak uniknął grożącej mu degradacji do niewykwali-
fikowanego robotnika, wykonującego w półniewolniczym systemie prymitywne
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prace. W Polsce natomiast mógł rozwinąć swe zdolności i pełnić z powodzeniem
zarówno kierownicze stanowiska w NIK, jak i przewodzić komitetowi redakcyj-
nemu „Kontroli Państwowej”.

Trudno mi powiedzieć, w jakim stopniu – prócz akceptowania  osób, wchodzą-
cych w skład redakcji – interesowali się „Kontrolą Państwową” poszczególni pre-
zesi Najwyższej Izby Kontroli. W każdym razie tylko jeden z nich, Mieczysław
Moczar, wziął raz osobiście udział w posiedzeniu komitetu redakcyjnego. Do
Moczara nie czułem sympatii. Pamiętałem, że w latach czterdziestych bardzo prze-
śladował żołnierzy Armii Krajowej – mogłem więc być wówczas jego ofiarą. Ujem-
nie też oceniałem jego działalność w 1968 r. I wreszcie pamiętałem incydent, któ-
rego byłem świadkiem, gdy w 1950 r. przebywałem służbowo w olsztyńskiej Komisji
Planowania Gospodarczego. W tym okresie M. Moczar był przewodniczącym Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej i z jakichś powodów nakazał zburzenie
kapliczki o dużej wartości zabytkowej. Na znak protestu, co świadczyło o pewnej
odwadze, wojewódzki konserwator zabytków zrezygnował ze stanowiska.

Nie odtworzę już, co zrozumiałe, wystąpienia M. Moczara na naszym redak-
cyjnym posiedzeniu. Pamiętam, że starał się być sympatyczny dla każdego z nas
i, jak na prostego człowieka, wygłaszał całkiem rozsądne uwagi na temat gospo-
darki i kontroli. Rychło okazało się także, że potrafił zręcznie wykorzystać
„Kontrolę Państwową” do propagowania swych poglądów politycznych. Jeśli pre-
zesi NIK sami publikowali w  „Kontroli Państwowej”, to były to z reguły wypo-
wiedzi oficjalne, reprezentujące stanowisko Izby na tematy ekonomiczne. Jednak
M. Moczar przy tej sposobności przemycił oceny i poglądy, które nie były zgod-
ne z aktualnym stanowiskiem Biura Politycznego KC PZPR. Wybuchła wielka
awantura, a Urząd Kontroli Prasy, który z zasady nie ingerował w publikacje
prezesów NIK, otrzymał polecenie, by starannie analizować kierowane do druku
wypowiedzi M. Moczara.

Redakcja „Kontroli Państwowej”  mieściła się zawsze w gmachu zajmowa-
nym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Początkowo było to piętro nad sklepem
Centralnej Składnicy Harcerskiej, w budynku przy ul. Marszałkowskiej 82. Po-
mieszczenia były małe, niefunkcjonalne i niewygodne, prymitywnie wykończo-
ne. Sam gmach, postawiony na miejscu zburzonej w czasie wojny kamienicy,
sklecony z cementowych bloków, był brzydki i pozbawiony indywidualnej myśli
architektonicznej. Wstyd, że nadal stoi przy głównej ulicy Warszawy.

Gdy przeniesiono Izbę na ulicę Filtrową, przeniosła się z nią i redakcja. Gmach
był mi znany. W 1945 r. utworzono tu mały obóz dla jeńców niemieckich, któ-
rych – będąc wówczas w wojsku – brałem stąd do prac porządkowych. W gmachu
panowały niezwykle prymitywne warunki, gdyż przedwojenny budynek po upad-
ku Powstania Warszawskiego został bez jakiejkolwiek potrzeby militarnej pod-
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palony przez Niemców. Jednak konstrukcja jego była tak solidna i trwała, że po-
mimo wypalenia wnętrza dało się go odbudować, unowocześnić i oddać do nor-
malnego użytkowania.

W 1945 r. nie przychodziło mi do głowy, że w przyszłości przez wiele lat
będę z gmachem przy ulicy Filtrowej związany. Nie myślałem także, że będę
związany z aparatem kontroli, gdy w 1948 r. zdawałem na Uniwersytecie
Warszawskim egzamin z prawa państwowego. Dostałem wówczas pytanie doty-
czące funkcjonowania kontroli w Polsce. Pamiętam, że gdy użyłem skrótu NIK,
profesor zwrócił mi uwagę, że „Nikiem”, można nazwać psa, natomiast poważną
instytucję państwową należy określać pełną nazwą.

I po czterdziestu latach od wspomnianego egzaminacyjnego incydentu zosta-
łem pracownikiem owego NIK-u. W 1989 r., korzystając z uprawnień, jakie przy-
sługiwały kombatantom, przeszedłem na wcześniejszą emeryturę. Jednocześnie
otrzymałem propozycję podjęcia pracy w Najwyższej Izbie Kontroli. Skorzysta-
łem z niej i zostałem doradcą ekonomicznym na pół etatu w Departamencie
Budżetu i Finansów. Współpracowałem przy tworzeniu podstawowych dokumen-
tów Izby, jakimi były wówczas oceny realizacji budżetu państwa oraz narodo-
wych planów gospodarczych. Brałem też udział w przygotowywaniu fragmentów
wystąpień sejmowych prezesów Najwyższej Izby Kontroli, uczestniczyłem w po-
siedzeniach sejmowych i senackich komisji gospodarczych.

Z tym ostatnim zadaniem wiązały się pewne  komplikacje. Wynikały one
z prośby wicemarszałka Senatu, Andrzeja Wielowieyskiego, bym został eksper-
tem parlamentarnym od zagadnień gospodarczych (z Andrzejem znałem się od lat
pięćdziesiątych, gdy zaczynał pracę w Ministerstwie Skarbu, a następnie spoty-
kaliśmy się w Klubie Inteligencji Katolickiej, którego był wieloletnim sekreta-
rzem). Pomyślałem, że może moje doświadczenie przyda się jakoś parlamenta-
rzystom, w przytłaczającej większości byłym opozycjonistom, którzy nie mieli
zbyt dużo wiedzy o funkcjonowaniu aparatu państwowego i gospodarki na szcze-
blu kraju. Zgodziłem się. Jednak sytuacja okazała się bardzo niezręczna. Jednego
dnia zjawiałem się na posiedzeniu komisji jako niezależny ekspert, a drugiego –
w gronie przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli. Po kilku miesiącach, choć
z żalem, musiałem zrezygnować z eksperckiej funkcji. Dlatego też nie wiem, na
ile moje opinie zostały uwzględnione w ostatecznych wnioskach komisji, doty-
czących budżetu państwa. Pewne jest tylko to, że w jednej, ważnej sprawie nie
odniosłem sukcesu. Mianowicie proponowałem, by rozważyć jakieś możliwości
subwencjonowania polskiej prasy i książek na terenie państw powstałych po roz-
padzie Związku Radzieckiego. Niegdyś bardzo poszukiwane, promujące Polskę,
stały się ze względu na znaczny wzrost cen praktycznie niedostępne. Dziwne, ale
problem ten nie zainteresował ani senatorów, ani posłów.
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Praca w Najwyższej Izbie Kontroli w omawianych latach  była bardzo cieka-
wa. Był to bowiem okres rzeczywistego wprowadzania w Polsce zasad demokra-
cji we wszystkich dziedzinach życia politycznego i społecznego, okres przeobra-
żeń funkcjonowania aparatu państwowego oraz przechodzenia z gospodarki
planowanej centralnie w gospodarkę rynkową i związanych z tym przekształceń
własnościowych. Wszystko to nakazywało także dokonywanie zmian w zakresie
i formach przeprowadzania kontroli. Zrozumiałe, że przeobrażenia te oraz zwią-
zane z nimi poszukiwania i dyskusje musiały znaleźć odbicie także w tekstach
publikowanych na łamach „Kontroli Państwowej”. Praca w Izbie spowodowała,
że moje kontakty z redakcją „Kontroli Państwowej” były wówczas szczególnie
częste i bliskie.

Tempo i zakres zmian były tak wielkie, że zarówno w skali państwowej, jak
i w naszej, redakcyjnej działalności, nie ustrzegliśmy się błędów i pomyłek. Uspra-
wiedliwieniem może być całkowicie nowy i nieznany wcześniej obszar działania.
Ktoś w owym czasie posłużył się dowcipnym i trafnym porównaniem: „Wiedzie-
liśmy, jak z pomidorów zrobić zupę, a teraz musimy naszą zupę (tj. gospodarkę
socjalistyczną) zamienić w pomidory (tj. w gospodarkę rynkową)”. Z perspekty-
wy minionych lat można chyba stwierdzić, że zadanie to, mimo popełnionych
błędów czy nawet głupstw, zostało, ogólnie biorąc, zrealizowane.

Moja praca w Najwyższej Izbie Kontroli trwała do chwili objęcia kierownic-
twa Izby przez prezesa Janusza Wojciechowskiego. Polecił on zwolnić z pracy –
bez badania przydatności poszczególnych osób – wszystkich, którzy osiągnęli wiek
emerytalny. Tą metodą pozbył się doświadczonych pracowników, a bezrobocia w
Polsce i tak nie zwalczył. W konsekwencji przestałem pracować w Izbie w 1995 r.,
natomiast nadal pozostawałem w komitecie redakcyjnym „Kontroli Państwowej”.

Interesujące bywały spotkania ze starszymi pracownikami Najwyższej Izby
Kontroli. Znali oni wiele anegdot dotyczących funkcjonowania Izby i poszcze-
gólnych prezesów. Najwięcej – zarówno ponurych, jak i humorystycznych – zwią-
zanych było z generałem Franciszkiem Jóźwiakiem „Witoldem”. Nim nawrócił
się na komunizm był kapralem w Legionach Piłsudskiego i  natura  kapralska
pozostała mu do końca życia. Typowy przedstawiciel „betonu” partyjnego, trzy-
mał Izbę twardą ręką, wtrącając się we wszystkie dziedziny, nie wyłączając życia
prywatnego pracowników.

Do legendy przeszła rozmowa, jaką przeprowadził z jednym pracownikiem
NIK, którego zamierzał awansować. Wezwał go do siebie i oznajmił: „Towarzy-
szu, chcemy was awansować na wicedyrektora. Pochodzenie macie dobre, pod
względem politycznym wszystko w porządku, ale – my wszystko wiemy – jest
jedno zastrzeżenie: zbyt dużo macie stosunków z kobietami”. „Za dużo?” – zdzi-
wił się delikwent. – „Powiedzcie, jaka jest norma, to postaram się dostosować...”

Stanisław Markowski



[573] 173

Tego typu pytanie, przez analogię, nasuwało mi się też, gdy interesowano się
– czasem z sympatią, a czasem z dezaprobatą – czy ja „za długo” nie pracuję?
Wówczas chciałem zapytać, jaka jest „norma” dla osoby, która wprawdzie ma
swoje lata, ale miała w szkole dobrą polonistkę, ma doświadczenie, umysł na ogół
jasny, krzepko trzyma w dłoni długopis i nie boi się nowoczesności, gdyż wstęp-
nie opanowała komputer. Szybko jednak przychodziła refleksja, że tu żadne
mędrkowanie nie pomoże, że wszystko na tym świecie ma swój koniec. Może
rzeczywiście trzydzieści lat oznacza wypełnienie „normy”. Tak więc w 2004 r.
nastąpiło rozstanie z „Kontrolą Państwową”. Inna sprawa, że rozstanie miało cha-
rakter formalny, gdyż nadal śledzę jej losy, czytam kolejne numery, a obecnej
Redakcji towarzyszą moje najlepsze życzenia z okazji 50 lat istnienia pisma.

Stanisław Markowski
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SYGNAŁY  O  KSIĄŻKACH

Urzędnik w administracji publicznej,  pod red. Bolesława Sprengla i Adama
Strzeleckiego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku,
Włocławek 2005, s. 113.

Książka składa się z siedmiu rozpraw poświęconych różnym aspektom kształ-
towania się nowoczesnego modelu państwowej biurokracji, zarówno cywilnej,
jak i mundurowej. Kraje europejskie przynajmniej od XIX wieku tworzyły od-
rębną grupę pracujących dla państwa urzędników, mających określone kwalifika-
cje oraz chronionych pewnymi przywilejami. W tej sferze Polska ma stosunkowo
ubogie tradycje, co jest efektem braku własnej państwowości w XIX wieku i burz-
liwej historii w wieku XX. Między innymi dlatego współczesne państwo polskie
wciąż nie wykształciło czytelnego i efektywnego modelu służby cywilnej i wciąż
nie uformowało  profesjonalnego korpusu urzędniczego, opierającego się na ja-
snych wzorcach osobowościowych i moralnych. Teksty zamieszczone w publika-
cji są próbą skonstruowania na podstawie różnych doświadczeń historycznych
modelowych rozwiązań prawnych i kulturowych przydatnych w budowie spraw-
nej oraz etycznie przejrzystej administracji państwowej w Polsce.

Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?,
pod red. Marka Rymszy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, s. 204.

Przedmiotem publikacji jest jedna z fundamentalnych sprzeczności gospo-
darki rynkowej oraz społeczeństwa kapitalistycznego: napięcie istniejące między
dążeniem pracodawców do racjonalizacji kosztów zatrudnienia a prawami pra-
cowniczymi. Najważniejszym skutkiem tego napięcia, a także rozwoju techniki
oraz oddziaływania tendencji globalizacyjnych, są procesy prowadzące do dale-
ko posuniętego uelastyczniania rynku pracy oraz zliberalizowanie prawa pracy.
W efekcie pojawiają się nowe kategorie pracowników zatrudnianych w sposób
nietypowy,  w niepełnym wymiarze godzin, na czas określony itp., przy czym
status taki mają zarówno robotnicy  niskokwalifikowani, jak i kadry menadżer-
skie. Powstaje problem zapewnienia  tego typu pracownikom ochrony socjalnej
w taki sposób, by nie zniweczyć pozytywnych ekonomicznych skutków ich istnie-
nia. Książka zawiera zbiór ekspertyz poświęconych różnym aspektom tego proble-
mu w kontekście konieczności rozwiązania go na gruncie  polskiej gospodarki.

Stanisław Markowski
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Maria Johann: Polska – UE. Porównanie poziomu życia ludności, Difin,
Warszawa 2005, s. 143.

Celem autorki było opisanie stopnia zamożności społeczeństwa polskiego
w latach 1990–2000 i porównanie go ze społeczeństwami krajów należących do
Unii Europejskiej. Odwołując się do uznanych  na gruncie statystyki ekonomicz-
nej wskaźników poziomu i jakości życia, autorka zanalizowała sytuację mate-
rialną Polaków,  stopień zaspokojenia ich potrzeb w zakresie wyżywienia, zdro-
wia, wykształcenia, mieszkania, zabezpieczenia socjalnego i rekreacji. Po
porównaniu uzyskanych wyników z sytuacją społeczeństw UE okazało się, że
w ciągu badanego dziesięciolecia dystans między Polską a krajami Wspólnoty
niemal we wszystkich płaszczyznach zwiększył się, podczas gdy wewnątrz Unii
różnice w poziomie życia systematycznie zanikają.

Leszek Korzeniowski, Andrzej Pepłoński:  Wywiad  gospodarczy. Historia
i współczesność,  European Assotiation for Security, Kraków 2005, s. 308.

Książka jest próbą całościowego omówienia zjawiska, które dotychczas nie
było wyodrębniane na gruncie problematyki ogólnie pojętych tajnych służb. Wy-
nikało to z tego, iż w praktyce zbieranie informacji gospodarczych trudno było
oddzielić od szpiegostwa politycznego czy militarnego. Obecnie, w globalizują-
cym się świecie, wywiad gospodarczy staje się coraz szerszym i istotniejszym
zjawiskiem, nieodłącznie związanym z szybkim rozwojem nowych technologii,
zwłaszcza informatycznych. To, że informacja jest dzisiaj siłą sprawczą i waż-
nym dobrem cywilizacji sprawia,  iż jej pozyskiwanie, interpretowanie oraz wy-
korzystywanie jest podstawowym zadaniem wszystkich wyspecjalizowanych służb
działających na rzecz rozwoju państw i gospodarek. Publikacja składa się z pięciu
rozdziałów omawiających kolejno: historię, istotę, technologię i organizację roz-
maitego typu wywiadów gospodarczych, zarówno agencji  państwowych, jak i wy-
wiadowni prywatnych. Ostatni rozdział poświęcony jest możliwościom i techni-
kom kontrwywiadu, mającym utrudnić i tak nieunikniony przepływ informacji
dotyczących rozwoju ekonomicznego oraz myśli technicznej. Sensacyjnego po-
smaku dodają opisy najciekawszych afer szpiegowskich w historii ludzkości.

Sygnały o książkach
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