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Krzysztof Rybiński

GLOBALNY  KRYZYS  FINANSOWY,
PRZYCZYNY,  PRZEBIEG  I  ZAGROŻENIA  DLA  POLSKI 

Wielu wybitnych ekonomistów uważa, że taki kryzys fi nansowy jak obecny 
pojawia się raz na sto lat. Jeszcze kilka miesięcy temu trudno było sobie wyobrazić 
skalę pomocy, której władze najbogatszych krajów świata udzielą rynkom fi nanso-
wym. Według analiz Banku Anglii, łączna pomoc rządów dla sektora fi nansowego 
(włączając gwarancje) przekroczyła do października 2008 r. 7 bilionów dolarów. 
Straty banków, które kupowały instrumenty fi nansowe powiązane z amerykańskim 
rynkiem nieruchomości prawdopodobnie przekroczą 2 biliony dolarów, a niektóre 
szacunki mówią o kwotach nawet dwukrotnie większych. Pomimo zaangażowania 
tak olbrzymich środków publicznych, nie udało się powstrzymać spadków na świa-
towych giełdach i trudno jest prognozować, czy w 2009 r. ta tendencja spadkowa 
zatrzyma się i odwróci. Natomiast z pewnością to właśnie w 2009 r. odczujemy ten 
kryzys w sferze realnej, a wiele krajów rozwiniętych znajdzie się w recesji. 

Chyba najbardziej przełomowym momentem w obecnym kryzysie, potwierdza-
jącym jego olbrzymią skalę, było wystąpienie Alana Greenspana z 23 października 
2008 r. przed parlamentarnym komitetem ds. rządowego nadzoru i reform, w którym 
były szef Rezerwy Federalnej (FED) przyznał się do błędów w polityce pieniężnej 
i nadzorczej (np. braku regulacji niektórych rynków) oraz dodał, że musi zweryfi -
kować swoje – niezmienne od 40 lat – poglądy na wysoką zdolność sektora fi nan-
sowego do samoregulacji. Ponadto wielu ekonomistów zarzuca A. Greenspanowi, 
że obniżał stopy procentowe zbyt głęboko i na zbyt długo, co skracało okres 
dekoniunktury, ale jednocześnie prowadziło do ciągłego narastania nierównowagi 
na rynku akcji, nieruchomości i w handlu zagranicznym. Szefa FED obwinia się 
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także o wykreowanie sytuacji, kiedy opłaca się podejmować ryzykowne decyzje 
inwestycyjne i spekulacyjne zakładające wzrost cen akcji i nieruchomości, bo 
w wypadku dekoniunktury Rezerwa Federalna wspomoże inwestorów obniżkami 
stóp, tak jak czyniła to już wielokrotnie.

W świetle szokującej dla wielu ekonomistów katharsis A. Greenspana ważne 
wydaje się wyjaśnienie, w jaki sposób przebiegał kryzys, jakie były jego przyczyny, 
przynajmniej te, które można zidentyfi kować i zdiagnozować, a także jak może on 
wpłynąć na polską gospodarkę. 

Mechanizm narastania „bańki” spekulacyjnej i kryzysu

Na temat mechanizmu obecnego kryzysu powstało już wiele artykułów nauko-
wych1, a wydawcy przygotowują kilkadziesiąt książek obszernie opisujących ten 
proces. Na potrzeby tego artykułu warto wskazać pracę C. Reinharta i K. Rogoffa2, 
przedstawiającą historię 800 lat kryzysów, w świetle których ten obecny ma wiele 
typowych cech poprzednich. Wskazano w niej, że z punktu widzenia podatności 
na kryzys zadłużenie krajowe ma równie istotne znaczenie jak zagraniczne oraz 
że duże kryzysy bankowe występowały z reguły po okresie silnej liberalizacji 
globalnych przepływów kapitałowych, co ilustruje rysunek 1.

Wspomniane opracowanie kończy się nieco proroczym stwierdzeniem: 
„… w szczególności konkluzja, że Węgry lub Grecja już nigdy nie ogłoszą bankru-
ctwa, ponieważ teraz mamy inną sytuację i kraje te są członkami Unii Europejskiej, 
może okazać się krótkotrwałym truizmem”. W istocie, żeby uniknąć bankructwa, 
niecałe pół roku później Węgry musiały się ratować pożyczką z Europejskiego 
Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

Zanim jednak doszło do ryzyka bankructwa Węgier, nierównowaga narastała 
równocześnie w wielu obszarach. I tak, defi cyt obrotów bieżących Stanów Zjed-
noczonych przekroczył 700 miliardów dolarów (6,5% PKB), a ujemna pozycja 
inwestycyjna netto (różnica między aktywami i pasywami zagranicznymi USA) 
2,5 biliona dolarów. Te wielkości skutkowały „wysypem” prognoz wskazujących 
na nadchodzące załamanie kursu dolara3. Utrzymywanie się wysokiego defi cytu 
obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych, fi nansowanego napływem kapitału 
z Japonii, Chin i krajów eksportujących ropę naftową, zostało określone mianem 
globalnej nierównowagi.

1 Duży wybór artykułów jest dostępny w serwisie <www.rgemonitor.com>.
2 C. Reinhart, K. Rogoff: This Time is Different: A Panoramic View of Eight Centuries of Financial 

Crises, NBER Working Paper No. 13882, marzec 2008 r.
3 Prognozy te zostały obszernie przedstawione i omówione [w:] K. Rybiński: Globalizacja w trzech 

odsłonach, Difi n, Warszawa 2007.

Krzysztof Rybiński
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Rysunek 1 

Liberalizacja przepływów kapitałowych i kryzysy bankowe 
w latach 1800-2007

Źródło: Patrz przypis 2.

Amerykańskie gospodarstwa domowe zaczęły wydawać więcej niż zarabiały, 
czyli miały ujemne oszczędności, ta tendencja nasiliła się w latach 2005–2006. 
W praktyce oznaczało to fi nansowanie konsumpcji kredytem zaciąganym pod 
zastaw tej części wartości nieruchomości, która jeszcze nie została zastawiona, co 
było możliwe tak długo, jak rosły ich ceny.

Powstały nowe rynki, których kapitalizacja w krótkim czasie wzrosła do as-
tronomicznych rozmiarów, na przykład rynek Credit Default Swaps praktycznie 
nie istniał w 2000 r., a w końcu 2007 r. jego kapitalizacja wynosiła 62 biliony 
dolarów.

Na skutek spadku stóp procentowych na świecie uzyskiwanie wysokiego do-
chodu z aktywów stało się trudniejsze, więc wiele instytucji zaczęło się posługiwać 
kredytem (w terminologii fi nansistów zwanym „lewarem” od angielskiego leverage) 
w celu zwiększenia dochodowości. Na przykład, jeżeli oczekiwana dochodowość 
obligacji zabezpieczonych hipotekami, korporacyjnych lub rynków wschodzących 
wynosiła 5%, a kredyt był dostępny w cenie 4%, to wzięcie kredytu w czterokrot-
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nej wysokości zainwestowanego kapitału zwiększało oczekiwaną dochodowość 
inwestycji z 5% do 10%. 

O ile posługiwanie się „lewarem” było typowe dla funduszy arbitrażowych4 
(określanych po angielsku terminem hedge funds), to dzisiaj wiadomo, że naj-
większy stosunek aktywów do kapitału występował w bankach inwestycyjnych, 
ale także uniwersalnych, przy czym w niektórych przekraczał współczynnik 30, 
a w jednostkowych wypadkach 50. Wynikało to stąd, że banki tworzyły specjalne 
wehikuły fi nansowe, które na przykład pozyskiwały miliard dolarów od inwesto-
rów na całym świecie, pożyczały 14 miliardów, emitując krótkoterminowe papiery 
wartościowe i inwestowały 15 miliardów w długoterminowe instrumenty fi nansowe 
powiązane z amerykańskim rynkiem nieruchomości. Mimo że początkowo te wehi-
kuły fi nansowe nie były konsolidowane w ramach bilansów banków, gdy pojawiły 
się straty, banki zostały zmuszone do udzielania gwarancji, co doprowadziło do 
włączenia aktywów i pasywów tych wehikułów fi nansowych do bilansów banków. 
To z kolei skutkowało przekroczeniem wskaźnika aktywów względem kapitału, 
który powinien być utrzymywany poniżej poziomu 20, aby dany bank był uznany 
za wystarczająco dokapitalizowany. 

Na skutek powszechnego stosowania praktyki „lewarowania”, banki rozrosły 
się do monstrualnych rozmiarów. W latach osiemdziesiątych XX wieku kapitali-
zacja banków notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych stanowiła około 
5% kapitalizacji giełdy, w 2007 r. zbliżyła się do 25%. W tym okresie zyski ban-
ków w USA stanowiły około 10% zysków przedsiębiorstw, w 2007 r. ten odsetek 
wzrósł do 40%. 

Rynkiem, który wykazał się najgroźniejszą nierównowagą był rynek nierucho-
mości w Stanach Zjednoczonych. Jak przedstawiono na rysunku 2, przy stabilnych 
kosztach budowy nieruchomości ich ceny poszybowały do góry, co spowodowało 
silny wzrost opłacalności inwestycji w tym sektorze. O ile w latach 2001–2002 
budowano w Stanach Zjednoczonych 1,2–1,3 miliona domów jednorodzinnych 
rocznie, to już w latach 2004–2005 liczba rozpoczętych budów wzrosła do 1,6–1,7 
miliona. Ten mechanizm zyskał miano „bańki” cenowej, ponieważ rosnący popyt 
na nieruchomości – stosunkowo łatwo fi nansowane dzięki niskim stopom pro-
centowym kredytów hipotecznych – wynikający z chęci zysku w przypadku ich 
odsprzedaży, prowadził do dalszego wzrostu cen. Przy czym zainteresowani nie 
dostrzegali ryzyka związanego z inwestycjami. 

4 Przykładem działalności takiego funduszu może być jednoczesne kupno akcji wybranych spółek 
na giełdzie i sprzedaż indeksu giełdowego lub kupno walut kilku krajów i jednoczesna sprzedaż innych 
walut albo kupno akcji fi rm w oczekiwaniu na transakcję przejęcia lub połączenia. W tych transakcjach 
fundusz arbitrażowy posługuje się kredytem wielokrotnie przewyższającym wartość aktywów.

Krzysztof Rybiński
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W 2007 r., po pojawieniu się kryzysu, liczba podejmowanych inwestycji 
budowlanych spadła do około miliona, a w 2008 r. zapewne nie przekroczy 
700 tysięcy.

Rysunek 2

Ceny nieruchomości, koszty budowy i poziom stóp procentowych 
(prawa oś)

Źródło: Prezentacja R.J. Shillera: The New Financial Order and the Current Financial Crisis, marzec 2008 r.

Na wielu innych rynkach również pojawiły się „bańki” cenowe i kredytowe, 
na przykład w wielu krajach w sektorze bankowym stosunek kredytów do de-
pozytów silnie wzrósł (patrz rysunek 3), co naraziło banki na duże ryzyko refi -
nansowania, które zmaterializowało się w postaci poważnego ryzyka bankructwa 
Islandii i Węgier. 

Pojawieniu się wielu „baniek” cenowych i kredytowych sprzyjał nowy mo-
del bankowości, intensywnie rozwijany w XXI wieku, w którym bank przestaje 
kontrolować ryzyko kredytowe pożyczkobiorcy. Do opisu tego modelu stosuje 
się termin fi nansowania na odległość (ang. arms-length-fi nancing). W skrócie ten 
model fi nansowania przedstawiał się następująco. Pośrednik kredytowy oferował 
wysoki kredyt osobie o bardzo niskiej wiarygodności kredytowej, dzisiaj takie oso-
by nazywa się NINJA (ang. no job, no income, no assets). Pośrednik otrzymywał 
prowizję od wartości sprzedanych kredytów, więc nic dziwnego, że sprzedawał 
jak najwięcej. Bank, który otrzymywał taką aplikację kredytową, często poświęcał 
na nią kilka minut i przyznawał kredyt. Dlaczego tak szybko? On sam również nie 
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był zainteresowany ryzykiem kredytowym, ponieważ po sprzedaży wielu takich 
kredytów grupował je w wiązki i emitował papiery zabezpieczone przychodami ze 
spłacanych kredytów. Zatem ryzyko kredytowe znikało z bilansu banku i zostało 
przeniesione na inwestora, który nabywał takie papiery wartościowe. Oczywiście 
inwestor nie kupował przysłowiowego kota w worku i wymagał, aby te papiery 
wartościowe miały rating, czyli niezależną ocenę ryzyka kredytowego. Nadawały 
go agencje ratingowe, które z defi nicji wiedziały o jakości portfela kredytowego 
mniej niż banki udzielające kredytów, banki z kolei miały o nim mniejszą wiedzę 
niż pośrednik fi nansowy. Ten ostatni oczywiście zdawał sobie sprawę, że jeżeli 
ktoś jest NINJA, w ogóle nie powinien uzyskać kredytu. Ponieważ jednak niektóre 
agencje ratingowe czerpały ponad połowę swoich przychodów z nadawania ratingu 
instrumentom dłużnym zabezpieczonym aktywami, same pozostawały w konfl ikcie 
interesów i były silnie zmotywowane do zawyżania ocen.

Rysunek 3 

Relacja kredytów do depozytów, dane za lata 2007–2008

Źródło: Bank Systemic Risk Report, FitchRatings, 21.10.2008 r.

Do dalszego skomplikowania systemu fi nansowego przyczyniło się stworzenie 
specjalnych emisji papierów wartościowych zabezpieczonych wiązkami różnych 
aktywów (pożyczkami, obligacjami, pochodnymi instrumentami kredytowymi). Po 
zebraniu wiązki aktywów stosowano bardzo skomplikowane modele matematycz-
ne, żeby podzielić te aktywa na transze bardzo niskiego ryzyka (tak przynajmniej 
sądzono) o ratingu AAA (oznaczającym najwyższą ocenę) i transze o wyższym 
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poziomie ryzyka. Następnie emitowano papiery wartościowe zabezpieczone tymi 
aktywami (określane jako zobowiązania dłużne zabezpieczone aktywami, ang. 
collateralized debt obligations – CDO), które miały odpowiednie oceny ratingo-
we. Dochodowość transzy AAA takiego papieru dłużnego była wyższa niż obli-
gacji rządowych o takim samym ratingu, instrumenty te cieszyły się więc dużą 
popularnością, podobnie było w przypadku transz o niższym ratingu. W dużym 
uproszczeniu można powiedzieć, że przy tworzeniu CDO dokonywano różnych 
sztuczek z wykorzystaniem zaawansowanej matematyki i statystyki, której inwe-
storzy kupujący te papiery nie rozumieli. Na przykład, do wiązki należności często 
dokładano kredyty mieszkaniowe niskiej jakości (subprime), których rating pod-
nosił się dzięki odpowiedniemu „zmieszaniu” z innymi aktywami. Dopiero dzisiaj 
wiadomo, że wiele założeń przyjętych w stosowanych modelach statystycznych 
okazało się całkowicie nierealistycznych, więc i ratingi były oderwane od rzeczy-
wistości. Tworzono także emisje określane jako CDO2, których zabezpieczeniem 
były inne emisje CDO. Nic dziwnego, że nie tylko inwestorzy, ale także regulatorzy 
nie mieli pojęcia o związanej z nimi skali ryzyka. 

Dodatkowo banki inwestycyjne tworzyły specjalne wehikuły inwestycyjne, któ-
re nabywały te papiery, fi nansując ich zakup emisjami krótkoterminowych papierów 
komercyjnych. A kiedy ceny mieszkań w Stanach Zjednoczonych zaczęły spadać 
i wycena tych skomplikowanych instrumentów dłużnych zaczęła się pogarszać (na 
skutek bolesnej weryfi kacji przyjętych do wyceny założeń), banki i inne instytucje 
fi nansowe odnotowały olbrzymie straty, które teraz szacuje się w skali globalnej na 
ponad 2 biliony dolarów. Do tego dojdą jeszcze „typowe straty” banków na skutek 
konieczności tworzenia rezerw na „złe” kredyty w warunkach recesji, która dotknie 
w przyszłym roku wiele krajów rozwiniętych.

W ciągu kilku miesięcy kryzys rozszerzył się na wszystkie rynki fi nansowe, 
giełdy (silne spadki na całym świecie), ceny surowców (silne spadki), rynki wa-
lutowe (spadki walut krajów rozwijających się i umacnianie się walut postrzega-
nych jako bezpieczne zatoki, czyli dolarów, jenów i franków szwajcarskich) oraz 
w sposób najbardziej dotkliwy – na rynek pieniężny (silny wzrost oprocentowania 
na rynku pożyczek międzybankowych i całkowity brak pożyczek długotermino-
wych). Inwestorzy pokrywali straty z tytułu posiadania toksycznych aktywów 
sprzedając inne, „zdrowe” aktywa, tym samym powodując spadki cen, ale jedno-
cześnie dostrzegli rosnące prawdopodobieństwo recesji, co wywołało silny spadek 
gotowości podejmowania ryzyka.

Obecny kryzys nazywa się kryzysem płynności, ponieważ banki, fundusze 
i inne podmioty działające na rynkach fi nansowych odmówiły dalszego fi nanso-
wania inwestycji w papiery dłużne zabezpieczone aktywami (głównie w te, które 
były związane z amerykańskim rynkiem nieruchomości, ale potem ta niechęć roz-

Globalny kryzys fi nansowy
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szerzyła się na inne segmenty rynku fi nansowego). Kryzys ten można nazwać 
raczej kryzysem zaufania, ponieważ instytucje fi nansowe obawiają się, że jeżeli 
pożyczą środki innej instytucji, a ta upadnie, utracą je. U podstaw utraty zaufania 
stała niepewność, czy „napompowane” bilanse banków nie zawierają jeszcze więcej 
„toksycznych” aktywów, co oznacza dalsze straty, a także gwałtowne zmniejsze-
nie limitów dla innych banków i powszechne przekonanie, że w takich czasach 
najlepiej mieć gotówkę. 

Dało się zaobserwować wiele faz i odsłon kryzysu, ostatnie miesiące ilustruje 
rysunek 4. Szczególną uwagę zwraca duża różnica między oprocentowaniem trzy-
miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym, a stopą procentową banku 
centralnego, zwłaszcza w takich krajach, jak Stany Zjednoczone i Wielka Bry-
tania. Zwykle ta różnica sięga 20-30 punktów bazowych i często odzwierciedla 
na przykład oczekiwania podwyżek stóp procentowych. W październiku 2008 r. 
różnica ta sięgnęła 350 punktów bazowych i to pomimo oczekiwań na obniżki stóp 
procentowych. Kredyt stał się nie tylko bardzo drogi, ale także niedostępny.

Rysunek 4

Różnica w oprocentowaniu trzymiesięczną stopą LIBOR 
i stopą FED w 2008 roku

Źrodło: Narodowy Bank Polski, Przegląd stabilności systemu fi nansowego, październik 2008 r., 
Ernst & Young.

Krzysztof Rybiński
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W reakcji na rozszerzający się kryzys fi nansowy banki centralne i rządy wielu 
krajów podjęły interwencje, które nie mają precedensu, jeśli chodzi o użyty wa-
chlarz instrumentów i ich skalę. W Stanach Zjednoczonych po pierwszej porażce 
uchwalono tzw. plan Paulsona, który zakłada przeznaczenie 700 miliardów dolarów 
na wykup „toksycznych” aktywów od banków i zasilenie ich kapitałem. W Europie 
wiele krajów przyjęło plany dokapitalizowania banków przez rząd oraz udzielenia 
gwarancji na pożyczki międzybankowe. Bank Anglii szacuje łączną wartość tych 
działań w skali świata na ponad 7 bilionów dolarów. Do tego należy doliczyć 
jeszcze operacje zapewniające płynność sektora fi nansowego, prowadzone przez 
banki centralne, które sięgnęły 2 bilionów dolarów.

Jak  reagować  na  ryzyko  pojawienia  się  „bańki”  cenowej? 
Dyskusja  przed  kryzysem

W świetle opisanych powyżej daleko idących działań, które podjęły rządy 
i banki centralne, warto przypomnieć stan dyskusji ekonomicznej w pierwszej poło-
wie 2007 r., czyli na krótko przed kryzysem. Pytanie, jak banki centralne powinny 
reagować na szybkie wzrosty cen na rynkach aktywów – akcji, nieruchomości 
– było przedmiotem intensywnej debaty, czego przykładem tylko w ostatnich latach 
mogą być liczne artykuły i wystąpienia5.

W dyskusji na temat polityki pieniężnej i „bąbli” na rynkach aktywów rysują 
się dwa przeciwstawne poglądy: 

1. Polityka pieniężna powinna uwzględniać sytuację na rynkach aktywów 
tylko w takim stopniu, w jakim wpływa ona na perspektywy infl acji. Nie nale-
ży przekłuwać „baniek” lub „bąbli” spekulacyjnych za pomocą podwyżek stóp 
procentowych, gdyż będzie to nieskuteczne, lepszą strategią jest „posprzątanie po 
pękniętej bańce”6.

5 Zob. np. publikacje: A. Blinder, R. Reis: Understanding the Greenspan Standard, in The Greenspan 
Era: Lessons for the Future, Federal Reserve Bank of Kansas City symposium, Jackson Hole, Wyo-
ming, 25-27.08.2005 r.; S. Cecchetti: What the FOMC Says and Does When the Stock Market 
Booms, artykuł zaprezentowany na konferencji Banku Rezerw Australii Asset Prices and Mon-
etarny Policy, Sydney 18-19.08.2003 r.; S. Cecchetti: Measuring the Macroeconomic Risks Posed by 
Asset Price Booms”, NBER Working Papers 12542, wrzesień 2006 r.; J. Chadha, L. Sarno, G. Valente: 
Monetary Policy Rules, Asset Prices, and Exchange Rates, IMF Staff Papers Vol. 51, No. 3, International 
Monetary Fund 2004; D. Gruen, M. Plumb, A. Stone: How Should Monetary Policy Respond to Asset Price 
Bubbles?, “International Journal of Central Banking”, December 2005; A. Posen: Why Central Banks 
Should Not Burst Bubbles, Institute for International Economics Working Paper WP 06-1, styczeń 2006 r.; 
N. Roubini: Why Central Banks Should Burst Bubbles?, NYU Stearn School of Business mimeo, styczeń 
2006 r., opubl. w International Finance 9 no 1/2006.

6 Ang. mop up after strategy. 

Globalny kryzys fi nansowy
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2. Należy uwzględnić ceny aktywów w procesie decyzyjnym w polityce pie-
niężnej bardziej, niż to wynika tylko z ich wpływu na infl ację w perspektywie 
średnioterminowej. Polityka pieniężna jest zarządzaniem różnego rodzaju ryzykiem,
w tym ryzykiem o niskim prawdopodobieństwie realizacji, ale znaczących skutkach. 
„Bąble” i krachy na rynkach aktywów należą właśnie do tej kategorii, są rzadkie, 
ale mają bardzo negatywne skutki dla gospodarki, przeciwdziałanie związanemu 
z nimi ryzyku powinno być nieodłączną cechą dobrej polityki pieniężnej.

Po zapoznaniu się z argumentami dyskusji, można wyrobić sobie pogląd na 
temat, która ze stron sporu ma rację; liczba argumentów po obu stronach jest zbli-
żona. Jednak zastanawiające jest to, że na pół roku przed wybuchem fi nansowego 
kryzysu stulecia trwała w najlepsze „akademicka” dyskusja, czy taniej „posprzątać” 
po kryzysie, czy lepiej reagować prewencyjnie. Z perspektywy znanych już dzisiaj 
kosztów ta dyskusja wydaje się całkowicie abstrakcyjna, co pokazuje, że teoria 
ekonomii w zakresie tworzenia warunków dla stabilnego funkcjonowania rynków 
fi nansowych będzie musiała zostać istotnie przewartościowana.

Kanały przenoszenia kryzysu do Polski

Narodowy Bank Polski w „Raporcie o stabilności systemu fi nansowego”7 iden-
tyfi kuje osiem kanałów przenoszenia się kryzysu fi nansowego do Polski:

1) kredytowy – bezpośrednie ekspozycje kredytowe banków polskich wobec 
podmiotów zagranicznych;

2) fi nansowania – zmniejszona dostępność środków zewnętrznych dla polskich 
banków;

3) rynkowy – zmiany otwartych pozycji banków krajowych w instrumentach 
fi nansowych, których ceny zależą od czynników zlokalizowanych poza granicami 
Polski;

4) związany z ryzykiem spowolnienia gospodarczego – w efekcie wzrostu 
kosztów fi nansowania i ograniczenia dostępności kredytu dla podmiotów sektora 
realnego;

5) kapitałowy – zmiany polityki spółek macierzystych w odniesieniu do kapitału 
spółek zależnych w Polsce;

6) pośredni, rynkowy – zmiany wyceny papierów wartościowych w zależności 
od sytuacji na rynkach zagranicznych;

7) pośredni, kredytowy – ryzyko deprecjacji złotego przy nominowanych 
w walutach obcych ekspozycjach kredytowych banków wobec rezydentów uzy-
skujących przychody w złotych;

7 Narodowy Bank Polski, Przegląd stabilności systemu fi nansowego, październik 2008 r.

Krzysztof Rybiński
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8) zaufania – spadek zaufania do instytucji fi nansowych, niosący ryzyko de-
stabilizacji ich działalności przez wycofywanie depozytów, nieefektywność funk-
cjonowania rynku pieniężnego i wzrost kosztów pozyskania funduszy.

Wiele z tych kanałów działa jednocześnie, na przykład instytucje fi nanso-
we posiadające w swoich portfelach akcje spółek giełdowych będą musiały za-
księgować straty wynikające ze spadku cen akcji; dotyczy to zwłaszcza fi rm 
ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych. Polskie banki nie inwestowały 
w „toksyczne” aktywa, więc nie będą miały strat z tego tytułu, wręcz przeciw-
nie, w pierwszej połowie 2008 r. sektor bankowy w Polsce osiągnął najlepszy 
wynik fi nansowy w historii. Widać jednak wpływ innych kanałów – deprecjacja 
złotego, spowolnienie gospodarcze, spadek zaufania. Jako bardzo istotne na-
tomiast należy ocenić ryzyko refi nansowania polskich banków za granicą. Jak 
przedstawiono na rysunku 5, akcja kredytowa banków w ostatnich kilku latach 
była w dużej części fi nansowana pożyczkami zagranicznymi. Jeżeli pożyczki 
te nie zostaną zrefi nansowane, może dojść do gwałtownego zahamowania akcji 
kredytowej z bardzo poważnymi konsekwencjami dla wzrostu gospodarczego 
w latach 2009–2010.

Rysunek 5

Roczny przyrost wybranych agregatów pieniężnych 
oraz zadłużenia zagranicznego polskiego sektora bankowego (w mld zł)

* Roczny przyrost zobowiązań sektora bankowego wobec podmiotów zagranicznych.
**Roczny przyrost zobowiązań monetarnych instytucji fi nansowych (MIF) wobec krajowego sektora 
niefi nansowego.
***Roczny przyrost należności MIF od krajowego sektora niefi nansowego.
Źródło: Ernst & Young, dane NBP.
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Ponadto Polska została umieszczona – niezasłużenie – w jednym koszyku 
ryzyka z Węgrami i złoty doświadczył bardzo silnej deprecjacji po pojawieniu się 
możliwości bankructwa Węgier. Tabela poniżej pokazuje, że wiele wskaźników 
stabilności Polska ma na wyższym poziomie niż Węgry, ale w czasach gdy na 
rynkach rządzą emocje, nikt nie zwraca uwagi na szczegóły, tylko na kontury, 
a te wyglądają podobnie.

Porównanie skali nierównowagi makroekonomicznej 
oraz sytuacji sektora bankowego w Polsce i na Węgrzech

 Polska Węgry

Sektor bankowy

Kredyty/depozyty (dla sektora niefi nansowego) 111% 133%
Kredyty walutowe/kredyty ogółem (dla sektora niefi nansowego) 27% 58%
Kredyty dla sektora niefi nansowego (12.2007)/PKB (2007) 36% 59%
Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego/kredyty dla sektora niefi nansowego 23% 57%
Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego/ofi cjalne aktywa rezerwowe 66% 221%
Zmiana poziomu kredytów dla sektora niefi nansowego (04.2004=100) 224 198
Zmiana poziomu depozytów dla sektora niefi nansowego (04.2004=100) 156 160
Zadłużenie zagraniczne sektora bankowego (2Q 2004=100) 370 306

Różnica między 3-miesięcznym oprocentowaniem na rynku międzybankowym 
a stopą referencyjną banku centralnego (pkt proc.) 0,81 0,41

Makro

Saldo rach. bież./PKB (w % – prognoza MFW na 2008 r.) -4,7% -5,5%
Zadłużenie zagraniczne kraju ogółem/PKB 50% 97%
Zadłużenie krótkookresowe kraju/ofi cjalne aktywa rezerwowe 111% 101%
Ofi cjalne aktywa rezerwowe w miesiącach importu 4,2 2,7

Źródło: Narodowy Bank Polski, Magyar Nemzeti Bank.

Dalsze działania

Sejm uchwalił ustawę8 o Komitecie Stabilności Finansowej9 (w jego skład 
wchodzą przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów

8 Prezydent podpisał ustawę 25.11.2008 r. Weszła w życie po 14 dniach.
9 Zadania  Komitetu  Stabilności  Finansowej  można  znaleźć  pod  adresem: 

<http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1071.htm>. 

Krzysztof Rybiński
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i Narodowego Banku Polskiego), który do tej pory działał na zasadzie porozumienia, 
co rodziło wątpliwości natury prawnej, na przykład dotyczące możliwości wymiany 
informacji. Ponadto Sejm podniósł gwarancje dla depozytów do 50 tysięcy euro, 
czyli do nowego minimum unijnego. Narodowy Bank Polski przedstawił i uru-
chomił też pakiet zaufania dla banków. Jednak wiele wskazuje na to, że konieczne 
jest podjęcie kolejnych zdecydowanych działań, aby ograniczyć negatywny wpływ 
globalnego kryzysu fi nansowego na Polską gospodarkę. Przyjęty przez Narodowy 
Bank Polski pakiet zaufania dla banków nie spowodował istotnej poprawy na ryn-
ku międzybankowym przez pierwsze kilka tygodni od uruchomienia i co więcej, 
przyjęte rozwiązania raczej petryfi kują obecną sytuację, czyli udrażniają kanał 
transakcyjny na linii bank – NBP, a nie przyczyniają się do postrzegania ryzyka 
pożyczania środków między bankami jako mniejszego. Wydaje się, że – tak jak 
w innych krajach – konieczne będzie udzielenie odpłatnych gwarancji rządowych 
dla transakcji międzybankowych oraz uzyskanie linii kredytowej we frankach 
szwajcarskich z Narodowego Banku Szwajcarii w celu zaoferowania franków kra-
jowym bankom. Warto też na zapas przygotować inne instrumenty, które mogą być 
potrzebne, gdyby realizował się czarny scenariusz globalnej recesji, jak na przykład 
stworzenie rządowi możliwości przejmowania udziałów w bankach komercyjnych 
lub usprawnienie ścieżki pozyskiwania zewnętrznego inwestora dla banku. 

Obecną sytuację można określić jako paradoksalną, gdyż w roku, w którym 
banki uzyskały najlepsze wyniki fi nansowe w historii, jednocześnie nastąpił kryzys 
zaufania na rynku międzybankowym i banki przestały pożyczać sobie pieniądze, 
obawiając się, że ich nie odzyskają. Ryzyko to precyzowano jako ryzyko „upadłej 
matki”, czyli istniały obawy, że w razie bankructwa zagranicznego banku, który 
jest głównym udziałowcem polskiego, może zdarzyć się, że krajowy bank nie 
odda środków. Czy jest to ryzyko realne czy wyimaginowane – nie ma większego 
znaczenia, ponieważ w czasach kryzysu liczy się przede wszystkim percepcja, 
a ta właśnie doprowadziła do radykalnego ograniczenia limitów na rynku między-
bankowym i handlu na tym rynku.

Prognozy banków, instytutów badawczych i międzynarodowych instytucji fi -
nansowych dostępne w październiku 2008 r. przewidują, że wzrost PKB w Polsce 
w 2009 r. będzie na poziomie 3-4%, chociaż projekcja makroekonomiczna NBP 
wskazuje na wysokie ryzyko wzrostu poniżej 3%. Jeżeli nie zostaną podjęte szybkie 
działania ograniczające negatywny wpływ kryzysu fi nansowego na gospodarkę, 
szczególnie w postaci silnego ograniczenia podaży kredytów, to nie można wy-
kluczyć, że spowolnienie wzrostu okaże się jeszcze głębsze. 

Moim zdaniem, nie ulega wątpliwości, że najskuteczniejszą szczepionką uodpar-
niającą Polskę na wirusa amerykańskiej „grypy” byłoby przyjęcie wiarygodnego pla-

Globalny kryzys fi nansowy
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nu wejścia do strefy euro 1 stycznia 2012 r., o czym świadczy na przykład wyjątkowa 
stabilność słowackiej korony w minionych miesiącach, podczas gdy węgierski forint 
i polski złoty istotnie osłabły. Ryzyko silnej deprecjacji waluty zwiększa ryzyko makroe-
konomiczne kraju, może dodatkowo obniżać skalę napływu inwestycji bezpośrednich10 
w czasach, gdy ich poziom i tak będzie dużo niższy w wyniku globalnego spowol-
nienia gospodarczego11.

Pytania na przyszłość

Na podsumowania obecnego kryzysu fi nansowego jest z pewnością za wcześ-
nie. Wiele kwestii pozostaje otwartych, zaś prognozowanie sytuacji w czasach, 
gdy jednego dnia indeksy na świecie spadają o ponad 10%, a następnego tyle 
samo zyskują, jest obarczone olbrzymim ryzykiem. Dlatego na razie można raczej 
postawić szereg pytań: 

– Czy przeprowadzone nacjonalizacje w sektorze bankowym i ubezpieczenio-
wym posłużą rządom do uzdrowienia tych instytucji i sprzedaży z zyskiem nowym 
inwestorom prywatnym, czy raczej są początkiem nowej ery, w której rola sektora 
publicznego w gospodarce będzie znacznie większa niż dotychczas?

– W jakim stopniu obecna presja na stworzenie nowych regulacji będzie pro-
wadziła do powstania właściwego modelu nadzorczego nad sektorem fi nansowym, 
uwzględniającego globalizację rynków fi nansowych, a na ile – pod wpływem na-
cisków politycznych – zostaną stworzone bariery protekcjonistyczne, poważnie 
ograniczające globalny rozwój w kolejnych dekadach?

– W jakim stopniu obecne regulacje księgowe, a zwłaszcza obowiązek regular-
nego uaktualniania wartości aktywów (tzw. mark-to-market), prowadzą do nasilenia 
niekorzystnych zjawisk w okresie boomu i krachu?

– Czy obecny kryzys fi nansowy przyspieszy zmiany w instytucjach między-
narodowych, które odzwierciedlają układ sił XX wieku, a nie uwarunkowania 
XXI wieku12 (MFW, Bank Światowy, grupa G8 itd.)?

– Czy skala interwencji państwa w gospodarkę, która nie ma precedensu 
w historii, pozwoli na ograniczenie czasu trwania i głębokości recesji w wielu 
krajach rozwiniętych Zachodu oraz czy wielobilionowa pomoc dla sektora fi nanso-

10 Jeżeli inwestor zainwestuje 1 mld euro po kursie 3 zł, to gdy złoty osłabnie do 4 zł za euro, war-
tość inwestycji wyniesie 750 mln. 

11 Gdy pękł „bąbel internetowy” na początku XXI wieku, zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
w skali globalnej obniżyły się według UNCTAD z 1,4 bln do 600 mld dolarów.

12 Obszerna dyskusja nad tym zagadnieniem została przedstawiona [w:] K. Rybiński, P. Opala, 
M. Hołda: Gordian knots of the 21st century, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 
czerwiec 2008 r.
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wego nie wiąże się z poważnym ryzykiem infl acyjnym, gdy rozpocznie się kolejna 
faza globalnego ożywienia?

– Czy obecny kryzys fi nansowy nie przyspieszy nieuchronnego procesu prze-
suwania się światowego centrum gospodarczego i fi nansowego ze Stanów Zjed-
noczonych i Europy Zachodniej do Azji, a jeżeli tak, to czy będzie się to wiązało 
z dalszymi turbulencjami na rynkach fi nansowych (na przykład – czy ograniczenie 
roli dolara jako globalnej waluty rezerwowej nie doprowadzi do znaczącej utraty 
jego wartości w kolejnej dekadzie)?

Pozostaje mieć nadzieję, że w możliwie niedługim czasie uda się rozstrzyg-
nąć te dylematy i zapobiec dalszym skutkom obecnego kryzysu oraz podobnym 
kryzysom w przyszłości.

dr Krzysztof Rybiński
adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

wiceprezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2004–2008
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PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA POLSKI
W ŚWIETLE NAJNOWSZEJ PROGNOZY LUDNOŚCI

Aktualna sytuacja ludnościowa – optymistyczny punkt wyjścia

Od pewnego czasu w Polsce obserwuje się zwiększone zainteresowanie prob-
lematyką rozwoju ludności, wynikające głównie z niekorzystnych  trendów demo-
grafi cznych w naszym kraju. Przede wszystkim zmalała liczba urodzeń, co miało 
decydujący wpływ na ujemny przyrost naturalny ludności, a przy przewadze liczby 
emigrantów nad imigrantami skutkowało zmniejszeniem liczby ludności Polski. 
Roczny ubytek ludności faktycznej w Polsce (zameldowanej na pobyt stały lub 
czasowy), który ma miejsce od 1997 r., nie jest duży (blisko 180 tys.) i generalnie 
nie powodował poważniejszych problemów w funkcjonowaniu społeczeństwa 
i gospodarki. Polska przez wiele lat należała do krajów o wysokim przyroście liczby 
ludności w wieku produkcyjnym, co w okresie transformacji społeczno-gospodar-
czej było uznawane przez część ekspertów za czynnik pogarszający sytuację na 
rynku pracy, zwłaszcza kreujący wysoki poziom bezrobocia.

To doraźne postrzeganie sytuacji ludnościowej zmieniło się w momencie na-
silenia się emigracji czasowej Polaków, głównie osób młodych, o największym 
potencjale demografi cznym. Trwający od połowy lat osiemdziesiątych XX wie-
ku (dokładnie od 1984 r.) spadek liczby urodzeń przedłużył się nie tylko na lata 
dziewięćdziesiąte, ale także – wbrew oczekiwaniom demografów – na początek 
obecnego wieku. W rezultacie liczba urodzeń w Polsce zmniejszyła się w ciągu 
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dwudziestu lat z  724 tys. w 1983 r. do 351 tys. w 2003 r. Taka tendencja musi mieć 
wpływ na przyszłe zmiany w liczbie i strukturze ludności Polski, na co wskazywała 
prognoza demografi czna opracowana przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) 
w 2003 r. Wzmogło to troskę o rozwój demografi czny Polski i wywołało wiele dys-
kusji dotyczących możliwości przeciwdziałania tej niekorzystnej sytuacji. Przyszły 
rozwój ludności ma bowiem istotne znaczenie jako czynnik determinujący rozwój 
społeczny i gospodarczy kraju oraz jego poszczególnych regionów1.

Od 2004 r. w Polsce obserwuje się powolny wzrost liczby urodzeń – do 388 tys. 
w 2007 r. Dane za pierwsze półrocze 2008 r. wskazują, że  może to być kolejny, 
piąty już rok zwiększania się liczby urodzeń. W 2008 r. urodzi się prawdopodobnie 
ponad 400 tys. dzieci.  Rok 2008 będzie korzystny także z punktu widzenia innych 
prawidłowości rozwoju demografi cznego Polski. Chodzi o większą prawdopodobnie 
liczbę zawartych małżeństw, większy niż w 2007 r. przyrost naturalny ludności, 
stabilizację zgonów niemowląt oraz stabilizację liczby ludności. Być może będzie 
to pierwszy rok jej stabilizacji po dziesięciu latach ubytku rzeczywistego ludności. 
Nieznacznie wzrośnie natomiast liczba zgonów, jako efekt procesu starzenia się 
społeczeństwa polskiego, oraz liczba rozwodów. Wszystko wskazuje więc na to, 
że w 2008 r. utrzymają się korzystne tendencje rozwoju demografi cznego, ob-
serwowane od 4–5 lat. Czy zapowiada to pozytywne trendy w rozwoju ludności 
w perspektywie najbliższych około 30 lat? Na to pytanie odpowiada najnowsza pro-
gnoza demografi czna opracowana w Głównym Urzędzie Statystycznym w 2008 r., 
obejmująca okres do 2035 r.

Istota przyjętych założeń prognostycznych na lata 2008–2035

O wiarygodności prognozy decyduje trafność przyjętych założeń dotyczących 
kształtowania się poszczególnych procesów mających wpływ na rozwój ludności: 
dzietności kobiet, natężenia zgonów, migracji wewnętrznych i zagranicznych. Każ-
dy z nich nastręcza inne problemy do rozwiązania przy formułowaniu założeń, ale 
generalnie zależą  one od dynamiki i zmienności kształtowania się tych procesów. 
Stabilność prawidłowości rozwoju ludnościowego znacznie zwiększa możliwości 
poprawnego przyjęcia założeń prognostycznych. Polska należy do grupy krajów 
o największych wahaniach sytuacji ludnościowej w całym powojennym okresie 
i ta zmienność jest charakterystyczna  także dla aktualnego  przebiegu procesów 
demografi cznych (obecnego okresu). Zdecydowanie najbardziej widoczne zmiany 

1 J. Witkowski: Demografi czne uwarunkowania polityki społecznej w perspektywie do 2030 roku, 
[w:] W odpowiedzi na zjawiska i wyzwania społeczne, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2003, 
s.11-22.
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w ciągu ostatnich kilkunastu lat dotyczyły dzietności kobiet. Nic więc dziwnego, że 
w dyskusji nad założeniami szczególnie dużo uwagi poświęcono temu zagadnieniu. 
Tym bardziej, że różnice poglądów wśród demografów co do przyszłych tendencji 
są dość duże. Ze względu na znaczenie urodzeń małżeńskich dla kształtowania ogól-
nej liczby urodzeń w Polsce, wyjściową kwestią dla oszacowania przyszłej liczby 
urodzeń są przewidywania dotyczące modelu rodziny (prawidłowości tworzenia 
rodzin, wieku zawierania małżeństw, modelu dzietności rodzin).

Mimo że o zmianach w liczbie ludności przesądzają różne czynniki, to jednak 
decydujące znaczenie dla dynamiki jej rozwoju w naszym kraju mają urodzenia. 
Dotychczasowe falowanie ich liczby i występowanie tzw. wyżów i niżów wpływa 
także na kształtowanie się przyszłej wielkości narodzin. Po trwającym nieprze-
rwanie przez dwie dekady spadku urodzeń, począwszy od 2004 r. obserwowany 
jest systematyczny ich wzrost. Jednak notowany w ostatnich latach poziom jest 
w dużym stopniu efektem realizacji odłożonych planów posiadania dzieci przez 
wyżowe roczniki kobiet, urodzonych w końcu lat siedemdziesiątych oraz na po-
czątku lat osiemdziesiątych XX wieku. Analiza  ruchu naturalnego wykazuje bo-
wiem, że zarówno w miastach, jak i na wsiach nastąpiło przesunięcie największego 
natężenia urodzeń do starszych grup wieku, co świadczy o odkładaniu w czasie 
decyzji o posiadaniu potomstwa. Te prawidłowości muszą być zatem uwzględnione 
w defi niowaniu założeń dotyczących kształtowania się przyszłych urodzeń. Prze-
widuje się wobec tego, że do 2012 r. włącznie będzie występował wzrost liczby 
urodzeń, słabnący jednak w kolejnych latach (rys. 1). Zakłada się bowiem wzrost 
współczynnika dzietności ogólnej od wartości 1,30 w 2007 r. do 1,36 w 2010 r. 
oraz do 1,42 w 2015 r., zaś od około 2022 r. współczynnik ten z niewielkimi waha-
niami będzie oscylował wokół wartości 1,45 (tabela 1 na str. 24). Nie przewiduje 
się zatem znaczącego zwiększenia dzietności kobiet i zbliżenia jej intensywności 
do poziomu prostej zastępowalności pokoleń. Tym samym, przekładając powyż-
sze dane na liczbę urodzeń, należy spodziewać się, że najwięcej narodzin nastąpi 
w 2011 r. – 411,2 tys. (w 2007 r. – 387,9 tys.) – rys. 1. W następnych latach liczba 
urodzeń będzie systematycznie malała, aż do najniższego poziomu w 2035 r., kiedy 
wyniesie prawdopodobnie tylko 272 tys. Te niekorzystne zmiany wynikają nie tylko 
ze zmian w poziomie dzietności kobiet, ale także (nawet w większym stopniu) ze 
struktury wieku populacji kobiet. O ile w 2007 r. kobiety w wieku rozrodczym 
stanowiły 49,3% ogólnej liczby kobiet, to w 2035 r. będzie ich  tylko 38, 8%. 
W świetle tych założeń nie należy oczekiwać, że wielkość urodzeń będzie czynni-
kiem sprzyjającym zahamowaniu spadkowego trendu liczby ludności Polski.

Bardziej optymistyczne oczekiwania dotyczą umieralności i trwania życia. Od 
kilku lat w Polsce obserwujemy wydłużanie się przeciętnego dalszego trwania życia 
ludności, silniejszego w wypadku mężczyzn niż kobiet. Takie też przewidywania
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przyjmują demografowie na następne lata, chociaż ujawniły się znaczące różni-
ce poglądów na dynamikę oczekiwanych zmian. Zgodzono się jednak, że umie-
ralność nadal będzie się zmniejszać, zwłaszcza osób w średnim wieku, ale wol-
niej niż w ostatnich latach. Wyczerpują się bowiem proste rezerwy ograniczania 
umieralności ludności, a zachowanie tego trendu w przyszłości będzie wymagało 
większego wysiłku społeczeństwa na rzecz profi laktyki zdrowotnej i prozdro-
wotnych zachowań poszczególnych osób. Tym samym w zakresie umieralności, 
drugiego czynnika wpływającego na poziom przyrostu naturalnego i w konse-
kwencji na zmiany w liczbie ludności, założono, że obserwowane w ostatnich 
latach – wolniejsze niż w dekadzie lat dziewięćdziesiątych XX wieku – tempo 
spadku natężenia zgonów utrzyma się w przyszłości, co powoli przyniesie wy-
dłużenie przeciętnego trwania życia. W konsekwencji nie zmniejszy się  dystans 
czasu, jaki dzieli Polskę w stosunku do 15 wysoko rozwiniętych krajów i utrzyma 
się w całym prognozowanym okresie na podobnym poziomie (obecnie szacuje 
się, że odrobienie tego dystansu wymagałoby około 21–22 lat). Za przyjęciem 
takiego założenia przemawiają nierozwiązane problemy restrukturyzacji służ-
by zdrowia, słaby dostęp do usług medycznych i opiekuńczych oraz emigracja 
zarobkowa wykwalifi kowanych pracowników służby zdrowia, co w sytuacji 
starzenia się społeczeństwa jest czynnikiem hamującym znaczące zmniejszenie 
wskaźników umieralności. Mimo korzystnych – jak wykazują badania – zmian 
w trybie życia Polaków, nadal wysoki jest odsetek osób palących papierosy, roś-
nie spożycie alkoholu, znaczna liczba ludzi zmaga się z nadwagą, co ma również 
negatywny wpływ na poziom umieralności.

Rysunek 1

Urodzenia i zgony w latach 1990–2007 oraz prognoza na lata 2008–2035
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Rysunek 2

Przeciętne trwanie życia w latach 2007–2035

Największe zmiany w natężeniu zgonów przewiduje się wśród mężczyzn 
w wieku 40-64 lata, zaś wśród kobiet w wieku 50-59 lat oraz w najmłodszych 
rocznikach. W 2035 r. prognozowane przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn 
wzrośnie do 77,1 lat (o 6,1 lat w porównaniu z 2007 r.), zaś kobiet do 82,9 
(a więc o ponad 3 lata). Różnica między przeciętnym dalszym trwaniem życia 
kobiet i mężczyzn z obecnych 8,7 lat zmniejszy się do 5,8 lat (rys. 2). Zatem 
nadal będzie utrzymywać się nadumieralność mężczyzn, jednak jej skala będzie 
znacznie mniejsza. Wedle tak przyjętych założeń dotyczących natężenia zgonów 
oraz przeciętnego trwania życia, a także procesu starzenia się społeczeństwa pol-
skiego, praktycznie w całym okresie objętym prognozą liczba zgonów w skali 
kraju będzie się zwiększać (do ponad 450 tys. w 2035 r.). Zgony będą więc prze-
wyższały urodzenia, a tym samym począwszy od połowy przyszłej dekady do 
końca prognozowanego okresu wystąpi ujemny przyrost naturalny i to w skali 
systematycznie rosnącej.

O liczbie ludności oraz przestrzennym jej rozmieszczeniu decydują także 
migracje wewnętrzne i zagraniczne. Przy zmieniających się w Polsce wzor-
cach migracji, malejącym natężeniu wewnętrznych oraz wzroście czasowych 
zagranicznych i zdecydowanej przewadze liczby emigrantów nad imigrantami, 
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przewidywanie przyszłych ruchów migracyjnych jest niezwykle trudne. Zależą 
one bowiem od wielu czynników, głównie związanych z sytuacją społeczno-go-
spodarczą oraz warunkami życia ludności w Polsce i w krajach docelowej emi-
gracji Polaków. Mogą one zmieniać siłę swojego oddziaływania w stosunkowo 
krótkim czasie, przez to uznawane są za najbardziej niestabilny czynnik deter-
minujący przyszłą sytuację ludnościową. Polska jest właśnie w takim okresie, co 
oznacza, że założenia dotyczące migracji stanowią najbardziej niepewny element 
prognozy.

Należy podkreślić, że założenia dotyczące migracji, tak wewnętrznych, jak 
i zewnętrznych, dotyczą  pobytu (przemieszczeń) na stałe. W przypadku migracji 
wewnątrzkrajowych przyjęto, że do 2020 r. ich skala zarówno w miastach, jak i na 
wsi będzie się nadal zmniejszać. Po tym okresie przewiduje się stabilizację roz-
miarów migracji wewnętrznych, jednak z większą liczbą przemieszczeń ludności 
w miastach. W całym okresie objętym prognozą założono jednak ujemne saldo 
migracji w miastach oraz dodatnie na wsiach (tabela 1). Przebieg migracji będzie 
się kształtował odmiennie w poszczególnych województwach. Należy także pa-
miętać, że strumienie migracji wewnętrznych w dużym stopniu zależą od koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju i rzeczywistego toku tych procesów na 
różnych obszarach kraju. 

Jeżeli chodzi o defi nitywne migracje zagraniczne, to ich skala jest niewielka 
i przyjmuje się, że tak będzie prawie do końca prognozowanego okresu. Do po-
łowy przyszłej dekady zakłada się stosunkowo niewielkie ujemne saldo migracji 
zagranicznych zarówno w miastach, jak i na wsi, po czym wystąpi prawdopodobnie 
dodatnie saldo migracji, a więc większa będzie liczba imigrantów do Polski niż 
emigrantów z Polski (tabela 1). Z całą pewnością inna będzie skala oraz prawid-
łowości migracji zagranicznych na pobyt czasowy, ale ten typ migracji nie był 
uwzględniony w najnowszej prognozie demografi cznej (w wariancie aktualnie 
upowszechnianym).

Cechy przyszłego rozwoju demografi cznego Polski 

S y s t e m a t y c z n y  u b y t e k  l i c z b y  l u d n o ś c i 

Przy tak przyjętych założeniach, uznanych za najbardziej realne, wystąpi 
zdecydowane spowolnienie oraz zróżnicowanie – w poszczególnych okresach 
pięcioletnich – tempa rozwoju ludności Polski.  W perspektywie najbliższych 
28 lat, czyli do 2035 r., liczba ludności Polski będzie się systematycznie zmniej-
szać, przy czym tempo tego spadku będzie coraz wyższe wraz z upływem 
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Tabela 1
Założenia prognostyczne dla Polski na lata 2008–2035

Założenia 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Współczynnik dzietności ogólnej
Miasto 1,28 1,36 1,4 1,42 1,43 1,44

Wieś 1,47 1,49 1,49 1,48 1,47 1,46

Średni wiek rodzenia

Miasto 29,13 29,75 30,24 30,61 30,85 30,97

Wieś 28,49 29,03 29,5 29,91 30,25 30,53

Przeciętne dalsze trwanie życia

Mężczyźni 71,4 72,3 73,4 74,6 75,8 77,1

Kobiety 79,8 80,2 80,8 81,5 82,2 82,9

Migracje wewnętrzne defi nitywne (na pobyt stały) w tys.

Miasto       

   Napływ 287,4 288,0 241,4 241,4 241,4 241,4

   Odpływ 324,0 307,0 245,4 245,4 245,4 245,4

Wieś       

   Napływ 245,6 222,0 178,6 178,6 178,6 178,6

   Odpływ 209,1 203,0 174,6 174,6 174,6 174,6

Migracje zagraniczne defi nitywne (na pobyt stały) w tys.

Miasto       

   Imigracja 13,4 16,5 21,5 21,5 21,5 21,5

   Emigracja 28,8 24,0 14,4 14,4 14,4 14,4

Wieś       

   Imigracja 4,9 6,0 8,5 8,5 8,5 8,5
   Emigracja 11,2 9,6 5,6 5,6 5,6 5,6

lat2 (por. tabela 2). Przewiduje się, że w 2010 r. ludność Polski wyniesie prawie 
38 092 tys. osób, w 2020 r. – około 37 830 tys., zaś w 2035 r. – około 35 993 tys.

2 Podstawą prognostycznych obliczeń był stan ludności według płci, wieku i województw w dniu 
31.12.2007 r., w podziale administracyjnym obowiązującym w tym samym dniu. Prognoza została opra-
cowana oddzielnie dla każdego województwa, z wyróżnieniem obszarów miejskich i wiejskich, a wyniki 
dla Polski stanowią sumę stanów ludności w poszczególnych województwach. Założenia prognostyczne 
w zakresie ruchu naturalnego oraz migracji wewnętrznych i zagranicznych zostały opracowane na pozio-
mie poszczególnych województw, z uwzględnieniem procesu konwergencji w bardziej lub mniej odległej 
perspektywie. 
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Podobny stan ludności wystąpił w Polsce w latach 1981–1982, kiedy był obser-
wowany ostatni boom urodzeń.

Ubytek liczby ludności w stosunku do 2007 r. wyniesie w końcu horyzontu 
prognozy ponad 2,1 mln osób, co oznacza o 5,6% ludności mniej. Pierwsze lata 
prognozy przyniosą niewielki spadek – poniżej 10 tys. osób rocznie. Znaczące 
zmiany rozpoczną się po 2015 r. W latach 2008–2015 liczba ludności Polski zmniej-
szy się o około 100 tys. osób, a w pięcioleciu 2016–2020 ubytek wyniesie ponad 
186 tys. W kolejnych pięcioleciach liczba ludności będzie maleć w coraz szybszym 
tempie, aż do największego ubytku w latach 2031–2035, który – wedle prognozy 
– przekroczy 800 tys. Powyższe kalkulacje robią wrażenie i nie mogą być obojętne 
dla obecnej i przyszłej polityki społecznej i gospodarczej naszego kraju.

Zmiany w liczbie ludności przebiegają odmiennie w miastach i na obszarach 
wiejskich (tabela 3 na str. 27). W miastach do 2035 r. będzie następował nieustanny 
ubytek ludności – do poziomu 21,2 mln, czyli w całym prognozowanym okresie 
ludności miejskiej ubędzie o ponad 2 mln osób. Z kolei na terenach wiejskich licz-
ba mieszkańców będzie się zwiększać do 2022 r. (102,6% stanu z końca 2007 r.), 
po czym przez kilkanaście następnych lat przewiduje się niewielki jej spadek. 
W 2035 r. liczba ludności zamieszkującej obszary wiejskie tylko nieznacznie 
zmniejszy się wobec stanu z końca 2007 r. Zgodnie z tymi przewidywaniami, 
w Polsce nastąpi spowolnienie procesu urbanizacji kraju, a także ubytek miesz-
kańców miast. Zmniejszy się także odsetek ludności mieszkającej w miastach. 
Ten proces będzie następował praktycznie w  całym prognozowanym okresie. 
O ile w końcu 2008 r. ludność w miastach będzie stanowić 61,2% ludności kraju, 
to w 2035 r. odsetek ten wyniesie 58,9%.

Przebieg zmian stanu i dynamiki ludności na obszarach miejskich i wiejskich 
wynika w dużej mierze ze zróżnicowania zachowań demografi cznych ich miesz-
kańców. Obserwowane od kilku lat przemieszczenia ludności z miast na obszary 
podmiejskie są dodatkowym czynnikiem, który będzie miał wpływ na różny prze-
bieg procesów demografi cznych w miastach i na wsiach. 

Najnowsza prognoza demografi czna GUS, mimo zapowiedzi niekorzystnych 
trendów w rozwoju ludności Polski, jest bardziej optymistyczna niż poprzednia, 
opracowana w 2003 r. i obejmująca lata 2003–2030. Jako dane wyjściowe wyko-
rzystano wówczas wyniki spisu ludności z 2002 r. oraz przyjęto założenie perspek-
tywicznego rozwoju demografi cznego na podstawie ówczesnych prawidłowości 
procesów ludnościowych. Przypomnijmy zatem, że według prognozy z 2003 r., 
liczba ludności Polski w 2030 r. miała zmniejszyć się do prawie 35,7 mln osób 
(według obecnej – do 36,8 mln osób), a więc ubytek liczby ludności byłby jeszcze 
większy niż wynika to z najnowszych kalkulacji. Wyliczenia obecnej prognozy, 
w porównaniu z poprzednią, są korzystniejsze wyłącznie  dla ludności miejskiej 
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(w 2030 r. w miastach miało być 20,5 mln osób, a w świetle obecnej prognozy 
– 21,8 mln osób), bowiem dla obszarów wiejskich przyjmuje się tylko nieznacznie 
mniejszą liczbę ludności w 2030 r. w porównaniu z kalkulacjami wcześniejszymi.

Tabela 2

Prognozowane stany ludności oraz dynamika zmian w latach 2007-2035

Lata
Liczba ludności

(stan w końcu okresu)
(w tys.)

Dynamika zmian 
w stosunku do 

poprzedzającego okresu
(w %)

Przyrosty/ubytki 
ludności
(w tys.)

2007 38115,6 -0,03 -10,0
2008 38107,4 -0,02 -8,2

2009 38100,7 -0,02 -6,8

2010 38092,0 -0,02 -8,7

2011 38081,7 -0,03 -10,2

2012 38069,1 -0,03 -12,6

2013 38056,0 -0,03 -13,1

2014 38037,1 -0,05 -18,9

2015 38016,1 -0,06 -21,1

2016–2020 37829,9 -0,12 -186,2

2021–2025 37438,1 -0,26 -391,8

2026–2030 36796,0 -0,43 -642,1
2031–2035 35993,1 -0,55 -803,0

Dla 2007 r. dane rzeczywiste

Przewidywane zmiany w liczbie ludności do 2035 r. są efektem przede wszystkim 
zmian w poziomie przyrostu naturalnego (różnica między liczbą urodzeń i zgonów). 
W początkowym okresie (do 2013 r.) korzystne kształtowanie się intensywności 
urodzeń na tle zgonów będzie sprzyjać wystąpieniu dodatniego przyrostu natural-
nego. W kolejnych jednak latach – wraz z postępującymi niekorzystnymi zmianami 
w strukturze ludności według wieku, takimi jak starzenie się społeczeństwa oraz  
zmniejszanie się liczebności kobiet w wieku rozrodczym – prognozowany jest coraz 
wyższy ujemny przyrost naturalny. Nadwyżka zgonów nad urodzeniami w 2035 r. 
zbliży się do 180 tys. Będzie to konsekwencją malejącej i bardzo niskiej liczby uro-
dzeń oraz powolnego, ale systematycznego wzrostu liczby zgonów. Te same czynniki 
będą także miały istotny wpływ na zmiany w strukturze ludności według wieku. 
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Tabela 3

Prognoza liczby ludności według ekonomicznych grup wieku 
w wybranych latach 2005–2035 (w tys.)

Grupy wieku 2005 2008 2010 2015 2020 2025 2030 2035

    Polska     
Ogółem 38157,1 38107,4 38092,0 38016,1 37829,9 37438,1 36796,0 35993,1

0-17 7863,8 7337,1 7107,5 6918,0 6959,4 6816,5 6252,6 5632,1

18-59/64 24405,0 24584,0 24570,5 23717,7 22502,6 21624,9 21254,3 20739,3

18-44 15250,9 15283,4 15293,7 15005,0 14072,0 12822,5 11624,1 10834,2

45-59/64 9154,1 9300,7 9276,8 8712,7 8430,6 8802,4 9630,2 9905,1

60+/65+ 5888,2 6186,3 6413,9 7380,3 8367,9 8996,7 9289,1 9621,7

    Miasta     

Razem 23423,7 23257,0 23145,5 22897,7 22649,7 22299,0 21799,5 21215,1

0-17 4354,1 4055,2 3945,9 3903,7 3974,6 3897,7 3577,6 3234,1

18-59/64 15450,1 15314,9 15119,9 14191,3 13230,4 12650,5 12418,8 12085,6

18-44 9426,8 9342,6 9269,5 8954,3 8294,2 7463,6 6711,3 6266,8

45-59/64 6023,3 5972,3 5850,4 5237,1 4936,2 5186,9 5707,6 5818,8

60+/65+ 3619,5 3886,9 4079,7 4802,7 5444,7 5750,8 5803,1 5895,3

    Wsie     

Razem 14733,3 14850,4 14946,5 15118,4 15180,2 15139,1 14996,5 14778,0

0-17 3509,7 3281,9 3161,6 3014,3 2984,8 2918,7 2675,0 2398,0

18-59/64 8954,9 9269,1 9450,6 9526,4 9272,2 8974,4 8835,5 8653,6

18-44 5824,1 5940,7 6024,2 6050,8 5777,8 5358,9 4912,8 4567,4

45-59/64 3130,8 3328,4 3426,4 3475,6 3494,4 3615,5 3922,6 4086,3
60+/65+ 2268,7 2299,4 2334,2 2577,7 2923,2 3245,9 3486,1 3726,3

Zmiany w strukturze ludności według wieku

Najistotniejsze zmiany w perspektywie do 2035 r. wystąpią w strukturze 
ludności według wieku (tabela 4 na str.31). Będą one dynamiczne praktycznie 
w całym prognozowanym okresie, w konsekwencji demografi cznego „falowania”, 
tj. pojawiania się na przemian wyżów i niżów demografi cznych, których efekty 
nakładają się na siebie z różną siłą w kolejnych okresach. W mniejszym natomiast 
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stopniu na tę strukturę oddziałują rozmiary defi nitywnych migracji zagranicznych, 
czyli migracji na pobyt stały3.

Powyższe procesy można nazwać przyspieszoną kontynuacją starzenia się 
społeczeństwa polskiego. Znajdą one odzwierciedlenie w coraz mniejszej liczbie 
i odsetku najmłodszych roczników, przesunięciu ludności w wieku średnim do 
starszych grup wieku oraz systematycznym wzroście liczby oraz odsetka ludności 
starszej. 

Zmiany w strukturze wieku ludności najlepiej zobrazować na wykresach 
zwanych piramidami wieku (rys. 3). O ile struktura ludności według wieku 
w 2007 r. ma kształt zbliżony do piramidy z rozszerzoną podstawą, obrazującą 
zwiększającą się w ostatnich latach liczbę urodzeń, to dla kolejnych wybranych 
lat (dla ilustracji uwzględniono lata 2020 oraz 2035) kształt tego wykresu co-
raz bardziej oddala się od klasycznej piramidy. Maleje bowiem liczba urodzeń, 
w wyniku czego zwęża się podstawa piramidy, a wzrasta liczba ludności w star-
szym wieku, poszerzając górną jej część. W rezultacie maleje odsetek ludzi mło-
dych, a zwiększa się udział ludności starszej. W dalszym ciągu będzie następować 
falowanie zmian (w sensie przyrostu lub spadku liczby ludności) w poszczególnych 
rocznikach wieku ludności. 

Istotę zmian strukturalnych z punktu widzenia ich konsekwencji dla polityki 
społeczno-gospodarczej można ukazać w przekroju tzw. ekonomicznych grup wie-
ku, które dzielą populację na osoby w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym 
i poprodukcyjnym (rysunek 4 na str. 32).

Najbardziej jednorodne zmiany wystąpią w populacji osób w wieku popro-
dukcyjnym, gdyż przez cały prognozowany okres będzie systematycznie rosła 
ich liczba. Największy przyrost wystąpi w latach 2011–2015 i 2016–2020, gdyż 
łącznie o blisko 2 mln (dokładnie 1954 tys.). Będzie to okres wchodzenia w wiek 
poprodukcyjny generacji wyżu demografi cznego z lat pięćdziesiątych. W kolejnych 
pięcioleciach przyrost nie będzie tak duży, ale nadal znaczący. W 2035 r. liczba 
ludności w wieku poprodukcyjnym przekroczy 9,6 mln i  zwiększy się w porów-
naniu z 2007 r. o 3,5 mln. Osoby w wieku poprodukcyjnym będą wówczas  stano-
wić 26,7% ogółu ludności Polski, co oznacza, że niemal co czwarty Polak będzie 
w wieku emerytalnym.

3 Prezentowane wyniki prognozy ludności dotyczą kategorii ludności faktycznej, a zatem nie 
uwzględniają zagranicznych migracji długookresowych. W najbliższym czasie GUS upowszechni wyniki 
prognozy dla kategorii ludności rezydującej, tj. przebywającej w Polsce przez okres co najmniej 1 roku. 
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Rysunek 3

Piramidy wieku ludności w wybranych latach 2007, 2020 oraz 2035

Piramida wieku ludności w 2007 r.

Piramida wieku ludności w 2020 r.
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Piramida wieku ludności w 2035 r.

Przeciwne tendencje uwidocznią się wśród ludności w wieku produkcyjnym. 
Jej liczba w całym okresie objętym prognozą będzie się  systematycznie  zmniej-
szać, z poziomu 24 545 tys. w 2007 r. do 20 739 tys. w 2035 r. Ubytek ludności 
w wieku produkcyjnym będzie więc ogromny i wyniesie prawie 3,8 mln, przy 
czym największy spadek nastąpi w pięcioleciu 2016–2020 (ok. 1,2 mln osób) 
oraz w  pięcioleciach 2011–2015 (ok. 853 tys.) i 2021–2025 (ok. 878 tys.). Trzy 
kolejne pięciolecia po 2010 r. będą się więc charakteryzować najznaczniejszym 
ubytkiem ludności w wieku produkcyjnym (łącznie o ponad 2,9 mln osób), co 
z pewnością nie pozostanie bez wpływu na kształtowanie sytuacji na rynku pracy. 
Tym bardziej, że istotne zmiany wystąpią także wewnątrz struktury wieku produk-
cyjnego ludności. Dotyczą one przesunięć ludności między wiekiem mobilnym 
(18-44 lata) i niemobilnym (45-60/65 i więcej). Ubytek liczby ludności obejmie 
przede wszystkim osoby w wieku 18-44 lata i wyniesie w całym prognozowa-
nym okresie aż 4433 tys., największy (2448 tys.) nastąpi w dekadzie 2021–2030. 
W grupie wieku niemobilnego liczba ludności zmniejszy się tylko w latach 
2011–2020 (łącznie o 846 tys.), aby w kolejnych latach zwiększyć się dość znaczą-
co (1475 tys.). W rezultacie wystąpi dość dynamiczne starzenie się ludności w wie-
ku produkcyjnym, co dodatkowo może pogłębić problemy z podażą zasobów pracy 
w perspektywie 30 lat.
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Tabela 4

Zmiany liczby ludności według wieku w latach 2007–2035 (w tys.)

Grupy wieku 2008 2009 2010 2011-
2015

2016-
2020

2021-
2025

2026-
2030

2031-
2035

Ogółem -8,2 -6,8 -8,7 -75,9 -186,2 -391,8 -642,1 -803,0

0-2 38,2 32,8 22,4 -0,8 -98,1 -142,1 -116,0 -37,7

3-6 -0,1 20,2 37,2 159,0 -42,5 -154,8 -188,0 -125,7

7-12 -77,2 -75,3 -59,2 11,3 220,5 -59,3 -227,5 -276,2

13-15 -67,0 -56,8 -57,1 -183,3 30,8 109,2 -41,5 -121,9

16-18 -51,0 -66,7 -71,7 -273,7 -123,8 138,1 33,4 -79,5

18 -6,4 -14,3 -30,3 -97,9 -54,6 34,2 24,4 -20,6

19-24 -140,4 -131,1 -124,7 -553,7 -496,8 -185,0 231,5 49,7

0-17 -150,8 -131,5 -98,1 -189,5 41,5 -143,0 -563,9 -620,5

18-59/64 38,8 15,9 -29,4 -852,8 -1215,2 -877,6 -370,6 -515,0

18-44 16,0 14,6 -4,2 -288,7 -933,0 -1249,5 -1198,4 -789,9

45-59/64 22,8 1,3 -25,2 -564,1 -282,1 371,9 827,8 274,9

60+/65+ 103,8 108,8 118,8 966,4 987,5 628,8 292,4 332,6

0-14 -84,1 -59,8 -31,2 49,1 124,3 -293,6 -566,1 -524,5

15-59 -115,1 -143,8 -191,3 -1265,3 -1293,8 -528,6 -339,0 -789,2

60+ 190,9 196,8 213,8 1140,3 983,3 430,4 263,1 510,8

15-64 70,7 45,1 13,5 -901,0 -1334,7 -988,7 -427,3 -440,6

65+ 5,2 7,9 9,1 776,0 1024,1 890,5 351,3 162,2

75+ 51,3 49,3 48,6 147,7 -35,8 580,0 766,0 586,8

80+ 56,8 55,3 61,8 173,6 78,6 -29,0 467,8 568,8

85+ 36,0 32,3 38,1 148,8 83,1 41,9 -10,3 321,4

15-49a) -88,2 -83,0 -79,3 -327,4 -331,5 -392,7 -519,8 -665,8
a) zmiany dotyczą tylko kobiet

Stosunkowo najmniejsze zmiany obejmą populację dzieci i młodzieży 
w wieku przedprodukcyjnym. Z demografi cznego punktu widzenia nie będą to 
jednak zmiany korzystne, bowiem liczba ludności w wieku do 17 lat zmniejszy się 
z 7,5 mln w 2007 r. do 5,6 mln w 2035 r., a więc o blisko 1,9 mln osób. W 2035 r. 
najmłodsze roczniki (osoby w wieku przedprodukcyjnym 0 -17 lat) będą stano-
wiły zaledwie 15,6% ogółu ludności, co w porównaniu z 2007 r. oznacza spadek 
o 4 punkty procentowe.
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Rysunek 4

Ludność według ekonomicznych grup wieku w wybranych latach

W konsekwencji opisanych zmian w strukturze ludności według ekonomicznych 
grup wieku pogorszy się relacja pomiędzy poszczególnymi grupami wieku ludno-
ści; współczynnik obciążenia demografi cznego ludności w wieku produkcyjnym 
ludnością w wieku nieprodukcyjnym wzrośnie z 56 w 2007 r. do 73 w 2035 r.

Najważniejsze zadania wynikające z rozwoju demografi cznego

Przewidywane zmiany w liczbie i strukturze ludności Polski do 2035 r. będą 
miały istotne znaczenie dla koncepcji i zakresu polityki społecznej, dla prioryte-
tów rozwoju społecznego kolejnych dekad tego wieku. Przede wszystkim należy 
zwrócić uwagę na systematyczny  spadek liczby ludności naszego kraju. Wiadomo 
już, że będzie on rezultatem głównie niskiej dzietności rodzin, niegwarantującej 
prostej zastępowalności pokoleń. Nadal więc aktualne jest pytanie, czy ta ten-
dencja rozwoju ludności jest akceptowalna dla polskiego społeczeństwa, czy też 
należałoby zaktywizować pronatalistyczną politykę demografi czną bądź wzmoc-
nić pronatalistyczne elementy polityki prorodzinnej. W obliczu dokonujących się 
przeobrażeń kulturowych i zmian systemu wartości skuteczność poszczególnych 
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instrumentów polityki demografi cznej w krótkim okresie jest ograniczona. Jednak 
długofalowa i konsekwentnie realizowana polityka społeczna, sprzyjająca podej-
mowaniu decyzji prokreacyjnych, może przynieść pożądane efekty w przyszłości. 
Potrzebna jest jednak koncepcja takiej polityki, a następnie jej konsekwentna re-
alizacja. Brak woli w tej kwestii oznacza zgodę na kontynuację obserwowanych 
dotychczas tendencji w zakresie dzietności i tempa rozwoju ludności Polski przez 
następne kilkadziesiąt lat. 

Drugi, niezwykle ważny obszar zadań wynikających z przewidywanych kie-
runków demografi cznych, to polityka społeczna wobec osób starszych. Pierwsze 
znaczące działania w tym zakresie zostały już podjęte wraz z wprowadzeniem re-
formy systemu emerytalnego, ale nie oznacza to rozwiązania wszystkich istotnych 
problemów i spełnienia oczekiwań przyszłego społeczeństwa, z blisko dziesięcio-
milionową populacją osób starszych (w wieku poprodukcyjnym). A przecież ta 
część obywateli charakteryzuje się specyfi cznymi potrzebami w wielu dziedzinach, 
zwłaszcza w sferze ochrony zdrowia, opieki społecznej, integracji ze społeczeń-
stwem itp. Dostrzeżenie tych potrzeb nie powinno być interpretowane wyłącznie 
w kategoriach obciążenia społecznego, lecz także jako szansa na rozwój usług, 
na złagodzenie trudnej sytuacji na rynku pracy, na urzeczywistnienie słusznych 
założeń o konieczności przenoszenia efektów rozwoju gospodarczego na rozwój 
społeczny. 

Najbliższe lata stwarzają dość dogodne demografi czne uwarunkowania dal-
szego reformowania systemu edukacji w Polsce. Jak bowiem wynika z prognozy, 
w latach 2011–2015 liczba dzieci w wieku szkoły podstawowej wzrośnie zaledwie 
o 11 tys. i dopiero w kolejnym pięcioleciu będzie ich więcej o ponad 220 tys., aby 
w następnych latach systematycznie się zmniejszać. Z kolei liczba dzieci w wieku 
szkoły gimnazjalnej będzie znacząco malała do 2015 r. i dopiero w kolejnych 
dwóch pięcioleciach zwiększy się umiarkowanie. W przypadku młodzieży w wieku 
szkoły ponadgimnazjalnej jej liczebność będzie się zmniejszać do 2020 r. Można 
więc sądzić, że najbliższe kilka (kilkanaście) lat to okres ułatwiający poprawę 
warunków funkcjonowania i podniesienie na wyższy poziom edukacji w naszym 
kraju. Chodzi tu przede wszystkim o możliwości poprawy sytuacji materialnej 
całego systemu szkolnictwa oraz o lepsze dostosowanie infrastruktury szkolnej 
do potrzeb edukacyjnych różnych grup ludności, a zwłaszcza zlikwidowanie lub 
złagodzenie różnic regionalnych. 

Szczególnie dynamiczne zmiany wystąpią  wśród ludności w wieku produkcyj-
nym. W istocie będą one ułatwiać rozwiązywanie problemu bezrobocia, z uwagi 
na malejącą presję demografi czną na rynek pracy. Pojawi się jednak inna trudność, 
a mianowicie potencjalny niedobór podaży zasobów pracy, związany z ogrom-
nym ubytkiem ludności w wieku produkcyjnym. Działania zaradcze powinny 
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być już planowane, a jako główny ich kierunek trzeba przyjąć zwiększenie ak-
tywności zawodowej osób nie tylko w wieku produkcyjnym. W wielu krajach 
w poszukiwaniu dodatkowych rąk do pracy stwarza się odpowiednie możliwości 
(warunki) kontynuowania zatrudnienia także po osiągnięciu wieku emerytalnego. 
Takiej potrzeby nie odczuwa się jeszcze w Polsce, ale biorąc pod uwagę czekające 
nas zmiany demografi czne, pojawi się ona stosunkowo szybko. Z tego względu 
planowane działania, zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej osób 
w wieku 50 plus, są godne wsparcia i sprzyjają nie tylko realizacji bieżących 
potrzeb, ale odpowiadają także na demografi czne uwarunkowania rynku pracy 
w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Poza zwiększeniem poziomu aktywno-
ści zawodowej ludności, kolejnym kierunkiem działania w czekającej nas sytuacji 
demografi cznej powinno być wdrażanie odpowiednich technologii oszczędzają-
cych pracę ludzką.

Warto raz jeszcze podkreślić ogromne znaczenie zmian sytuacji ludnościowej 
dla programowania rozwoju społeczno-ekonomicznego. Dla większości obszarów 
tej polityki przyszłe tendencje demografi czne są już całkowicie lub w dużej części 
przesądzone i tylko w niewielkim stopniu mogą się zmienić. Dotyczy to przede 
wszystkim procesu starzenia się ludności i wynikających z tego faktu zadań dla 
polityki społecznej wobec osób starszych. W dużym stopniu przesądzone są także 
przyszłe zmiany w liczbie i strukturze ludności w wieku produkcyjnym, które będą 
rzutować na sytuację na rynku pracy. Najmniej pewne są przewidywane zmiany 
w liczbie ludności w wieku przedprodukcyjnym i stąd zadania dla polityki edu-
kacyjnej mogą wymagać większych modyfi kacji. Wyniki najnowszej prognozy 
stanowią wystarczająco dobrą przesłankę do opracowania ogólnych programów 
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na najbliższe kilkanaście, a nawet kil-
kadziesiąt lat.
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Agnieszka Piskorz-Ryń

NADUŻYWANIE  PRAWA  DO  INFORMACJI  PUBLICZNEJ
–  UWAGI  DE  LEGE  LATA  I  DE  LEGE  FERENDA

1. Ruch ku jawności rozpoczął się w latach sześćdziesiątych poprzedniego 
wieku. W tym czasie, reformując administrację publiczną, deklarowano chęć stwo-
rzenia „transparentnej (przejrzystej) administracji”, „demokracji administracyjnej”, 
„trzeciej generacji praw człowieka”. Mówiono również o „administrowaniu w peł-
nym świetle”, „jawności przeciw nieprzejrzystości”, „demokracji oświeconej prze-
ciw nieoświeconej”1. Jawność stała się uznaną wartością i koniecznym elementem 
oceny demokratycznego państwa i społeczeństwa. Zmieniło się też spojrzenie na 
administrację, jej rolę oraz sposób komunikowania się z zewnętrznym otoczeniem. 
Częścią tego procesu było określenie zasad dostępu do informacji publicznej. 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej funkcjonuje w Polsce od ponad 
sześciu lat2, a prawo do niego wynika wprost z Konstytucji RP. Zgodnie z jej art. 61, 
obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy pub-
licznej oraz osób pełniących funkcje publiczne (art. 61 ust. 1). Prawo to obejmuje 
również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego 
i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, 
w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komu-
nalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Chodzi o dostęp do dokumentów oraz 
wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących 

1 T. Górzyńska: Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków 1999, s. 25-26 
i przytoczona tam literatura oraz M. Genton: Openness in public administration, „International Review of 
Administrative Sciences” nr 1/1995. 

2 Ustawa z 6.09.2001 r. (DzU nr 112, poz. 1198, ze zm.).
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z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu (art. 61 
ust. 2). Ograniczenie prawa wymienione w ust. 1 i 2 może nastąpić wyłącznie 
ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób oraz 
podmiotów gospodarczych, a także ochronę porządku publicznego, bezpieczeń-
stwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Tryb udzielania informacji, 
o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu 
ich regulaminy. 

W uzasadnieniu do poselskiego projektu ustawy o dostępie do informacji 
publicznej uznano, że przy braku odpowiedniej regulacji jedno z kluczowych 
praw politycznych o zasadniczym znaczeniu dla życia społecznego i politycznego 
w demokratycznym państwie prawa nie może być w pełni realizowane3. Ustawa 
uszczegóławia więc dotyczące go rozwiązania, gwarantując każdemu prawo do 
informacji o sprawach publicznych i określając zasady jego realizacji oraz tryb 
zaskarżenia odmowy dostępu do informacji. 

Obecnie o pozytywnym wpływie jawności i transparentności działań organów 
władzy i instytucji publicznych na funkcjonowanie demokratycznego państwa 
nikogo nie trzeba przekonywać. Prawo dostępu do informacji publicznej jest po-
wszechnie akceptowane, choć oczywiście stopień tej akceptacji pozostawia wiele 
do życzenia. Wydaje się jednak, że nastąpił właściwy moment na szerszą refl eksję 
nad funkcjonowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, tym bardziej
że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace nad noweli-
zacją ustawy. Ich przyspieszenie wymusiła aktywność Komisji Europejskiej, która 
zwróciła uwagę na niedostosowanie naszych przepisów do dyrektywy z 2003 r. 
o ponownym wykorzystaniu informacji z sektora publicznego4.

W literaturze przedmiotu kładzie się nacisk na zagadnienia związane z upraw-
nieniami wnioskodawcy przy realizacji gwarantowanego mu konstytucyjnie 
i ustawowo dostępu do informacji, ponieważ ma to znaczenie fundamentalne. 
Tymczasem jednym z zagadnień praktycznie nieporuszanych, a związanych 
z prezentowaną problematyką, jest nadużywanie prawa do informacji publicznej5. 
Warto odnieść się do tego problemu, gdyż przysparza on administracji publicznej 
dodatkowych kosztów, prowadzi do opóźnień w udostępnianiu informacji pub-
licznej pozostałym wnioskodawcom lub w wykonywaniu innych zadań. Wpro-
wadzenie mechanizmów chroniących administrację przed takimi działaniami jest 
celowe i uzasadnione przesłankami prakseologicznymi. Ich brak wpływa bowiem

3 Uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o dostępie do informacji publicznej, druk sejmowy 
nr 2094, s. 17.

4 DzU L 345 z 31.12.2003 r. – dostępna pod adresem <http://eur-lex.europa.eu>.
5 Wyjątek stanowi: A. Knopkiewicz: O nadużyciu prawa do informacji publicznej, „Państwo 

i Prawo” nr 10/2004. 
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na jakość jej funkcjonowania. Ponieważ zaś w wielu dziedzinach administracja 
przestaje być podmiotem realnie dominującym w stosunkach między podmiotami 
zewnętrznymi, prawo administracyjne nie powinno realizować wyłącznie funkcji 
gwarancyjnej wobec podmiotów administrowanych, lecz także przeciwdziałać 
nadużywaniu go. 

W Polsce stopień realizacji idei jawności w zakresie dostępu do informacji 
publicznej obrazują różnego rodzaju dane, uzyskane dzięki badaniom prowadzo-
nym m.in. przez Transparency International czy z udziałem Fundacji Batorego. 
Udostępnianie informacji przez podmioty publiczne jest przedmiotem kontroli 
NIK, a informacje o funkcjonowaniu ustawy w praktyce uzyskujemy także dzięki 
aktywności Rzecznika Praw Obywatelskich6. Nie ma jednak jakichkolwiek danych 
o nadużywaniu prawa do informacji. Na ten temat nie prowadzono bowiem dotąd 
żadnych badań, aczkolwiek istnienie tego zjawiska potwierdzają zarówno urzędnicy, 
jak i sędziowie sądów administracyjnych7.

Nadużywanie prawa do informacji nie jest oczywiście zjawiskiem powszech-
nym, ale ma istotny wpływ na funkcjonowanie ustawy. Wydaje się również, że 
poruszenie tego zagadnienia na łamach „Kontroli Państwowej” ułatwi prawidłowe 
wykonywanie funkcji kontrolnych wobec podmiotów publicznych, ponieważ ocenie 
podlega nie tylko realizacja prawa dostępu do informacji publicznej, ale również 
gospodarność podmiotów, które się tym zajmują. 

6 Informacje na temat raportu Transparency International Wdrażanie ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej – monitoring i promocja dostępne są na stronie <http://transparency.pl>. Z udziałem 
Fundacji Batorego były realizowane liczne projekty jedynie w 2007 r. Fundacja rozdzieliła dotacje na dwa 
projekty dotyczące dostępu do informacji: 1) jawność i kompetencja – monitoring przestrzegania przez 
samorządy lokalne województwa podlaskiego ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o pra-
cownikach samorządowych oraz badanie zasad korzystania z lokali komunalnych przez biura poselskie 
i kluby radnych miejskich; 2) monitorowanie procedur i praktyki przekazywania organizacjom pozarządo-
wych środków fi nansowych oraz udostępniania informacji publicznej przez samorząd województwa ma-
zowieckiego i urząd marszałkowski. W tym samym roku prowadziła również program „Przyjazny BIP”. 
Informacje o projektach znajdują się na stronie Fundacji i podmiotów realizujących. Problematyka dostępu 
do informacji poruszana była również w sprawozdaniach z działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, 
dostępnych na jego stronie: <www.rpo.gov.pl>. Funkcjonowanie ustawy badała też NIK – zob. Informa-
cja o wynikach kontroli wywiązywania się organów administracji publicznej z obowiązku udostępniania 
informacji publicznej, w tym z wykorzystywaniem techniki informatycznej w województwie podlaskim 
(nr ewid.: 160/2004/P04133/LBI); Informacja o wynikach kontroli wywiązywania się przez wojewodów 
i jednostki samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej (nr ewid.
154/2006/P05121/LBI), dostępne na stronie <www.nik.gov.pl>.

7 Na istnienie takiego zjawiska wskazują zarówno urzędnicy, jak i sędziowie w czasie różnego 
rodzaju spotkań i konferencji, np. J. Drochal: Dostęp do informacji publicznej w praktyce wydziałów in-
formacji sądowej sądów administracyjnych, [w:] Dostęp do informacji publicznej – rozwój czy stagnacja, 
Warszawa 2008. Podobny problem sygnalizował również Jan Paweł Tarno, sędzia NSA na międzynaro-
dowej konferencji naukowej „Biurokracja”, Krynica Zdrój 2-4.06.2006 r. 
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Przez pojęcie nadużywania prawa rozumie się wykorzystywanie prawa w taki 
sposób, który nie jest zgodny z założeniami aksjologicznymi leżącymi u podstaw 
tego prawa. W podobny sposób pojęcie to defi niuje Piotr Przybysz8. Uznaje on, że 
nadużywanie publicznego prawa podmiotowego ma miejsce wówczas, gdy pod-
miot ten podejmuje prawnie dozwolone działania dla osiągnięcia celów innych niż 
przewidziane przez ustawodawcę9. Takie działanie lub zaniechanie jest wprawdzie 
zachowaniem podmiotu „mającego prawo”, ale nie służy społecznie uzasadnionym 
interesom tego podmiotu10.

Założenia aksjologiczne prawa do informacji publicznej mogą stanowić przed-
miot samodzielnych rozważań. Można przyjąć, iż celem wprowadzenia prawa do 
informacji publicznej do systemu prawnego jest realizacja idei jawności życia 
publicznego.

Pojęcie jawności jest przedmiotem zainteresowania wielu przedstawicieli dok-
tryny. Teresa Górzyńska, w swojej monografi i11 poświęconej prawu do informacji 
i jawności administracyjnej, traktuje ją jako zjawisko dwupłaszczyznowe. Uważa, 
że jest wartością, dla której grunt stanowi zwyczaj administracyjny, wynikający 
z nowej psychologii administracji, dostrzegającej w administrowaniu „pod okiem” 
administrowanych instrument przeciwko arbitralności rozstrzygnięć. Monika 
Mucha12 defi niuje jawność jako brak przeszkód, aby być poinformowanym, moż-
liwość wglądu w sprawy zarówno indywidualne, jak i zbiorowości społecznej, 
w granicach ochrony praw innych jednostek. 

Podobne znaczenie tego pojęcia przyjmuje Jacek Lang13, zakładając, iż jawność 
to powinność udostępniania dokumentów lub wiadomości będących w posiadaniu 
administracji, z urzędu albo na żądanie (wniosek) osoby zainteresowanej.

Idea jawności w administracji z czasem została poddana procesowi jurydyzacji 
i przybrała formę prawa do jawności administracyjnej, rozumianej jako zespół środ-
ków pozwalających administrowanym „przeniknąć” system administracyjny. 

8 Zob. P. Przybysz: Nadużywanie prawa w prawie administracyjnym, [w:] Nadużycie prawa, pod 
red. M. Izdebskiego, A. Stępkowskiego, Warszawa 2003, s. 19. 

9 Podobnie pojęcie to defi niuje A. Knopkiewicz, która uznaje, że nadużycie prawa to sytuacja, 
w której podmiot czyni użytek ze swego prawa niezgodnie z zakładanymi w danym systemie ocenami 
czy normami uzasadnionymi aksjologicznie (zob. A. Knopkiewicz: O nadużyciu prawa do informacji, 
op. cit., s. 69).

10 S. Wronkowska, Z. Ziembiński: Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 111.
11 T. Górzyńska: Prawo do informacji, op. cit., s. 32. Na temat poglądów autorki na prezentowane 

zagadnienie zob. również: T. Górzyńska: Kilka słów o prawie do informacji i zasadzie jawności, [w:] 
Państwo prawa, administracja, sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu 
w 60. rocznicę urodzin, pod red. A. Łopatki, A. Wróbla, S. Kiewlicza, Warszawa 1999, s. 120 i n.

12 M. Mucha: Ograniczenie zasady jawności i dostępu do informacji – regulacja administracyjno-
-prawna, „Samorząd Terytorialny” nr 1-2/2000, s. 165.

13 J. Lang: Zasada jawności w prawie administracyjnym, „Studia Iuridica” nr 33/1996, s. 159. 
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Jawność to postulowany stan rzeczy, do którego państwo dąży, nie zawsze jed-
nak w praktyce w pełni go realizując. W takim ujęciu jawność jest przeciwieństwem 
pojęcia tajności. Jawność to sposób funkcjonowania administracji publicznej lub 
szerzej – władzy publicznej, w którym jej działanie jest przejrzyste dla podmiotów 
spoza tej administracji, a owa przejrzystość może być ograniczona jedynie wówczas, 
gdy leży to w interesie publicznym (ujęcie opisowe). Pojęcie jawności może być 
używane również do opisu stopnia realizacji idei jawności w konkretnym porządku 
prawnym, w danym miejscu i czasie (ujęcie normatywne)14.

Ustalenie celów, którym ma służyć urzeczywistnianie w życiu społecznym 
wartości jaką jest jawność życia publicznego, nie należy do zadań łatwych. Moż-
na w sposób umowny pogrupować je w cztery podstawowe kategorie: pierwszą 
jest demokratyzacja życia publicznego, drugą – dążenie do wzrostu zaufania spo-
łecznego do władzy publicznej, trzecią – walka z korupcją, czwartą zaś sprawne 
funkcjonowanie administracji publicznej15. Wydaje się, że wykonywanie prawa 
do informacji przez konkretny podmiot, który nie realizuje żadnego z wskazanych 
celów, traktować należy jako nadużywanie prawa do informacji publicznej.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, że ustawa o dostępie do informacji 
publicznej wymaga wprowadzenia systemowych ograniczeń przeciwdziałających 
nadużywaniu tego prawa. Jest to problem wielopłaszczyznowy, dlatego też zosta-
nie przedstawiony w ujęciu normatywnym na gruncie wspomnianej ustawy wraz
z uwagami de lege ferenda. Jak bowiem słusznie zauważają przedstawiciele teorii 
prawa – Sławomira Wronkowska i Zygmunt Ziembiński – podstawowym sposo-
bem przeciwdziałania nadużyciom prawa jest obowiązywanie norm prawnych, 
w granicach których nie mieszczą się niepożądane zachowania, a co za tym idzie, 
niepożądane działania lub zaniechania nie będą podlegać ochronie wynikającej 
z normy prawnej16. Dobre prawo należy więc uznać za remedium na nadużywanie 
prawa w ujęciu podmiotowym. Nadużycie prawa nie odnosi się bowiem do normy 
prawnej jako takiej, lecz jej stosowania przez konkretny podmiot w określonej 
sytuacji. Norma prawa powinna wyłączać zachowania podmiotu oceniane negatyw-

14 Zob. szerzej: A. Piskorz-Ryń: Prawo do informacji publicznej – metody regulacji w polskim po-
rządku prawnym (rozprawa doktorska). 

15 Szerzej na temat jawności życia publicznego zob. m.in.: P. Berendt Hugenholtz: Fundamental 
Freedoms, [w:] Information Law Towards the 21st Century, Boston 1992; A. Cossins: Revisiting Open 
Government: Recent Developments in Shifting the Boundaries of Government Secrecy Under Pub-
lic Interest Immunity and Freedom of Information Law, „Federal Law Review” No. 2 (1995) vol. 23; 
T. Górzyńska: Prawo do informacji, op. cit.; J. Stefanowicz: Idee leżące u podstaw prawa dostępu do 
informacji publicznej, [w:] Dostęp do informacji publicznej. Wdrażanie ustawy, pod. red. H. Izdebskiego, 
Warszawa 2001; C.J. Radcliffe: Freedom of Information: A Human Right, Glasgow 1953; J. Raz: The 
Morality of Freedom, Oxford 1986; D.W. Schartum: Access to Government-Held Information: Challenges 
and Possibilities, „The Journal of Information, Law and Technology” No. 1 (1998).

16 S. Wronkowska, Z. Ziembiński: Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 111 i n.
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nie z punktu widzenia przyjętych w danym systemie ocen lub norm uzasadnionych 
aksjologicznie. Ta sama zasada dotyczy również prawa do informacji publicznej. 

Niestety, przy tworzeniu ustawy nacisk kładziono jedynie na stworzenie syste-
mu gwarancji realizacji prawa do informacji. Poza sferą zainteresowania prawo-
dawcy pozostały zaś zabezpieczenia przeciw nadużywaniu go. Zmiany w ustawie 
powinny więc zmierzać do zachowania stanu równowagi pomiędzy elementami 
gwarancyjnymi, a zabezpieczającymi. 

2. Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje jedynie bardzo 
ograniczone zabezpieczenia przed nadużywaniem tego prawa. W ustawach innych 
państw katalog owych ograniczeń jest zwykle szerszy.

W wyniku analizy przepisów regulujących zasady dostępu do informacji 
o charakterze publicznym można sformułować następujące uwagi17. W wielu usta-
wach państw europejskich i pozaeuropejskich wprowadzono rozwiązania o różnym 
charakterze ograniczające nadużywanie prawa do informacji. Generalnie właściwe 
wydaje się wyodrębnienie dwóch podstawowych typów rozwiązań. 

Pierwsze z nich charakteryzuje się tym, że ustawodawca przewidział w ustawie 
ogólną normę ograniczającą nadużywanie prawa do informacji, drugie zaś polega 
na wprowadzeniu uregulowań szczegółowych. Rozwiązania te mogą być stosowane 
łącznie lub występować samodzielnie. 

Przez pojęcie ogólnej normy ograniczającej należy rozumieć normę prawną 
zawierającą klauzule generalne lub zwroty niedookreślone, umożliwiające ad-
ministracji publicznej odmowę dostępu do informacji publicznej ze względu na 
charakter wniosku. Ogólna norma ograniczająca, kreując „luz” decyzyjny, zezwala 
podmiotowi zobowiązanemu pozostawić wniosek bez rozpatrzenia lub odmówić 
dostępu do informacji w sytuacji, gdy pozytywne rozpatrzenie może spowodować 
zakłócenie pracy urzędu lub gdy intencje składającego nie mieszczą się w za-
łożeniach aksjologicznych leżących u podstaw danej regulacji prawnej, w tym 
jeśli wniosek jest niepoważny (to sformułowanie bywa różnie interpretowane, 
w zależności od sytuacji) albo ma na celu udręczenie podmiotu rozpatrującego.

Jedynie więc w drugim wypadku można mówić o zabezpieczeniu przeciw 
nadużyciu prawa do informacji. Ze względu jednak na ścisły związek z prezento-
wanym tematem obie sytuacje zostaną omówione łącznie. Można przyjąć również, 
że dążenie do potencjalnego zakłócenia pracy urzędu może stanowić motywację 
do działań wnioskodawcy. 

17 Ustawy różnych państw w różny sposób kształtują zakres przedmiotowy przyznanego w nich 
prawa. Część gwarantuje dostęp do informacji publicznej, część do dokumentów urzędowych. W związku 
z tym, pisząc o rozwiązaniach innych państw, będę posługiwać się generalnym określeniem „prawo do 
informacji o charakterze publicznym”.
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Udostępnienie informacji publicznej wiąże się zawsze z zaangażowaniem per-
sonelu urzędniczego. Związane z tym obowiązki administracji nie są więc obojętne 
dla efektywności wykonywania innych zadań publicznych. Zakres obowiązku 
informacyjnego państwa powinien być ukształtowany w taki sposób, aby zapewnić 
równowagę między korzyściami wynikającymi z zapewnienia dostępu do informa-
cji a kosztami, jakie podmioty zobowiązane muszą ponieść w celu jego realizacji. 
Nadużywanie prawa do informacji może bowiem ograniczać dostęp do nich innym 
podmiotom.

Wprowadzenie ogólnej normy ograniczającej przewidują między innymi 
ustawy: irlandzka, brytyjska, francuska oraz estońska. Przesłanką dla odrzuce-
nia wniosku może być również jego charakter, niezgodny z celem, dla którego 
zagwarantowano dostęp do informacji publicznej lub dokumentów urzędowych. 
Irlandzka ustawa o wolności informacji nr 13 z 1997 r. (Freedom of Information 
Act) przewiduje, iż szef podmiotu prawa publicznego, do którego został złożony 
wniosek, może rozpatrzyć go negatywnie, jeżeli jest niepoważny lub spowodował-
by zakłócenia w pracy18. Negatywne rozpatrzenie wniosku może nastąpić również 
wtedy, gdy ze względu na liczbę lub charakter wniosków, bądź charakter informacji, 
pozytywne załatwienie sprawy spowodowałoby konieczność sprawdzenia takiej 
liczby rejestrów, że wywoływałoby to nieusprawiedliwione zakłócenia i przerwę 
w pracy tego podmiotu (art. 10 (10) (c)). Komisarz ds. informacji może „odrzucić 
podanie lub przerwać rewizję”, jeżeli jest ono niepoważne lub zmierza jedynie do 
udręczenia drugiej strony (art. 34 (9) (a)). 

Podobne rozwiązania wprowadza brytyjska ustawa o wolności informacji 
(Freedom of Information Act). Wskazuje, że władze publiczne nie są zobowiąza-
ne udostępniać informacje na wniosek, który ma na celu udręczenie (the request 
is vexatious)19. 

Administracja francuska może odmówić rozpatrzenia wniosku, w którym za-
interesowany żąda udostępnienia bardzo dużej liczby dokumentów, żądania się
powtarzają lub służą utrudnieniu pracy administracji20. Zgodnie z estońską ustawą 
g h d s f s s d f 2 0 

18 Art. 10(1) (e). Tekst dostępny jest m. in. pod adresem:
<http://www.fi nance.gov.ie/viewdoc.asp?DocId=837>.

19 Art. 14 brytyjskiej ustawy o wolności informacji (Freedom of Information Act) – dostępnej pod 
adresem <http://www.ico.gov.uk>. Zwrot „the request is vexatious” tłumaczę jako wniosek, który ma 
na celu udręczenie. Wydaje mi się, że zwrot ten najbardziej oddaje rozumienie tego pojęcia na gruncie 
Freedom of Information Act. Szerzej na ten temat zob. wyjaśnienia komisarza ds. informacji: Freedom of 
Information Act Awareness Guidance No 22:Vexatious and Repeated Requests, dostępne na stronie komi-
sarza <www.ico.gov.uk>.

20 W. Miechota: Implementacja ustawodawstwa w zakresie dostępu do informacji publicznej. 
Doświadczenia państw demokratycznych Europy i świata, „Służba Cywilna” nr 4/2002, s. 81; A. Ślusarek: 
Procedura i praktyka – dostęp do informacji we Francji, [w:] Czy Polsce jest potrzebna instytucjonalizacja 
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z 15 listopada 2000 r. o dostępie do informacji publicznej, posiadacz informacji ma 
obowiązek odmówić jej udostępnienia na wniosek, jeżeli realizacja oznaczałaby 
zmianę organizacji jego pracy, utrudniała wykonywanie obowiązków publicznych 
lub wymagała niepotrzebnych lub nieproporcjonalnych wydatków z powodu dużej 
liczby informacji, o jakie występuje dana osoba21. 

Poza ogólnymi normami ograniczającymi, ustawy wielu krajów przewidują 
rozwiązania o charakterze szczegółowym. Ich szersze omówienie wykracza poza 
ramy tego opracowania, zostaną więc jedynie zasygnalizowane. Chodzi między 
innymi o ograniczenia przeciw:

– stosowaniu ustawy dla celów zarobkowych22;
– formułowaniu wniosków powtórnych, bez zmiany stanu faktycznego;
– udzielaniu informacji, gdy jest ona powszechnie dostępna;
– domaganiu się informacji bez wniesienia opłaty w sytuacji, gdy prawo wpro-

wadza taki obowiązek23.
Ustawa francuska na przykład stwierdza, że dokumenty uzyskane zgodnie 

z jej postanowieniami nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych24, 
w ustawie amerykańskiej wysokość opłat uzależnia się od celu, w jakim osoba 
domaga się informacji, a w konsekwencji najwyższe opłaty wprowadza się dla 
informacji zamawianych w celach komercyjnych25. 

Formą przeciwdziałania nadużywaniu prawa do informacji jest możliwość po-
zostawienia bez rozpatrzenia wniosków powtórnych. Ustawa brytyjska wskazuje, 
że władze publiczne nie są zobowiązane udostępniać informacji, jeżeli wniosek 

prawa do informacji?, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, VIII Konferencja Absolwentów, 
Warszawa 2001, s. 23.

21 § 23 (2) ustawy estońskiej z 15.11.2000 r. o dostępie do informacji publicznej (RT I 2000, 92, 597), 
dostępnej w tłumaczeniu na jęz. angielski pod adresem <http://www.legislationline.org>.

22 Na temat problemów z wnioskami zarobkowymi w Kanadzie zob.: A. Sarota: Praktyczna reali-
zacja prawa do informacji w Kanadzie, [w:] Czy w Polsce jest potrzebna instytucjonalizacja prawa do 
informacji publicznej? VIII Konferencja Absolwentów, Warszawa 2001, s. 68-69.

23 Podobnie katalog przypadków związanych z nadużywaniem prawa do informacji formułuje 
A. Knopkiewicz. Wskazuje ona trzy rodzaje sytuacji, w których możemy spotkać się z opisywanym zja-
wiskiem. Z pierwszą mamy do czynienia, gdy podmiot ponawia wnioski o udzielenie informacji w tej 
samej sprawie, z drugą – gdy wnioski służą utrudnieniu pracy organu, z trzecią – gdy opłata za udzielenie 
informacji nie była uiszczona. Zob. A. Knopkiewicz: O nadużyciu prawa do informacji, op. cit., s. 74.

24 Art. 10 ustawy francuskiej nr 78-753 z 17.07.1978 r. o zastosowaniu różnorodnych środków 
w celu poprawy stosunków między administracją a obywatelami, zawierającej regulacje o charakterze 
administracyjnym, socjalnym i fi skalnym (polskie tłum. H. Krugiel-Królikowska, B. Szepietowska: 
„Materiały i Dokumenty” nr 294, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu).

25 Art. (a)(4)(A) ustawy amerykańskiej o swobodnym dostępie do informacji (Freedom of Infor-
mation Act) – polskie tłum. H. Wrońska-Zwolińska, A. Pol: „Materiały i Dokumenty” nr 301, Biuro Stu-
diów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Akt ten podlegał wprawdzie nowelizacji, nie odnosiła się ona jed-
nak do przepisów cytowanych w tym artykule. Aktualna wersja ustawy jest dostępna m.in. pod adresem
<http://www.usdoj.gov>.
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ma charakter powtórny. Wnioski powtórne ustawa charakteryzuje w następujący 
sposób: są to wnioski identyczne lub bardzo zbliżone do wcześniej złożonych 
przez tę samą osobę. W wypadku wniosków powtórnych władza publiczna nie ma 
obowiązku ich rozpatrywać, chyba że między wnioskami była przerwa trwająca 
tyle, iż uzasadniało to wniesienie ponownego wniosku (art. 14 ust. 2 wspomnianej 
ustawy). Ustawa estońska wprowadza możliwość odmowy rozpatrzenia wniosku 
wówczas, gdy informacja została już udzielona, a wnioskodawca nie uzasadnia 
konieczności rozpatrzenia wniosku ponownego26.

Część ustaw wyłącza także stosowanie swoich postanowień w odniesieniu do 
informacji lub dokumentów, które są powszechnie dostępne lub mogą być kupio-
ne albo wypożyczone. Przykładowo, kanadyjska ustawa o dostępie do informacji 
z 1983 r. (Access to Information Act) nie gwarantuje dostępu do materiałów, które 
są publikowane lub mogą być przez osobę zainteresowaną kupione27. Podobne 
uregulowanie zawiera irlandzka ustawa o wolności informacji28. Zgodnie z ame-
rykańską ustawą o swobodnym dostępie do informacji (Freedom of Information 
Act), nie podlegają udostępnieniu materiały wymienione w art. (a) (2), które są 
niezwłocznie publikowane i udostępnione do sprzedaży29. Podobne ograniczenia 
wprowadza rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej nr 1049/2001 z 30 maja 2001 r. 
w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady 
i Komisji30. Zgodnie z nim, jeśli dokument został już ujawniony przez instytucję
i jest łatwo dostępny dla wnioskodawcy, instytucja może wywiązać się obowiązku 
udostępnienia dokumentu przez poinformowanie wnioskodawcy, w jaki sposób 
może go uzyskać31. 

Jak już wspominałam, polska ustawa o dostępie do informacji publicznej 
w bardzo ograniczonym zakresie formułuje ograniczenia przeciw nadużywaniu 
prawa do informacji publicznej. W akcie tym nie ma generalnej klauzuli ograni-
czającej. Jej wprowadzenie nie było rozważane w ramach prac parlamentarnych. 
Przewidywał ją niewniesiony do parlamentu projekt przygotowany przez Centrum 
Monitoringu i Wolności Prasy32.    fghh fh fghfgh  hfg fgh fgh fgh ffg h

vbvbvb 32.
26 § 23 (2) (1) ww. ustawy.
27 Art. 68(a) ustawy o dostępie do informacji z 1983 r. (Access to Information Act) – dostępnej mię-

dzy innymi pod adresem <http://laws.justice.gc.ca>. 
28 Irlandzkiej ustawy o wolności informacji nie stosuje się do rejestru, którego kopię obywatele 

mogą nabyć lub nieodpłatnie wypożyczyć na mocy aktu prawnego innego niż niniejsza ustawa lub w inny 
sposób (art. 46 (2) ustawy o wolności informacji nr 13 z 1997 r.).

29 Art. (a) (2) amerykańskiej ustawy o swobodnym dostępie do informacji.
30 Tekst rozporządzenia w polskiej wersji językowej dostępny jest pod adresem 

<http://europa.eu.int>.
31 Art. 10 ust. 2 ww. aktu prawnego.
32 Ograniczenie takie przewidywał projekt ustawy regulujący dostęp do informacji, przygotowa-

ny przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Znajdował się tam przepis mówiący, że jeśli wniosek 
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Ograniczeń o charakterze szczegółowym praktycznie nie ma w polskiej ustawie. 
Ustawa nie przewiduje szczególnego traktowania wniosków o charakterze zarob-
kowym. Nie wprowadza możliwości pozostawienia bez rozpatrzenia wniosków 
powtórnych, nieopłaconych, gdy opłata jest prawem wymagana. W ustawie można 
wskazać jedynie na dwa ograniczenia, mają one jednak charakter pośredni. 

Pierwsze zawarte jest w art. 10 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, informacja 
publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), 
jest udostępniana na wniosek. Oznacza to brak ze strony administracji publicznej 
obowiązku udostępniania informacji na wniosek, w wypadku gdy informacja tożsa-
ma treściowo znajduje się w BIP. W ramach prac parlamentarnych w Senacie dążono 
do wykreślenia z projektu ustawy tego przepisu, tłumacząc to przede wszystkim 
słabym dostępem do Internetu na terenach wiejskich i brakiem umiejętności obsłu-
gi komputera wśród licznej grupy obywateli. Na szczęście omawiany przepis nie 
został usunięty z ustawy. Inaczej bowiem podmiot publiczny byłby zobowiązany, 
z jednej strony, wprowadzać informację do BIP, co wiąże się z wydaniem środków 
publicznych i pracą urzędników, z drugiej strony – tę samą informację udostępniać 
na wniosek.

Drugie ograniczenie związane jest z dostępem do informacji przetworzonej. 
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do 
informacji obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji przetworzonej w takim 
zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Informa-
cja przetworzona przeciwstawiana jest informacji prostej, czyli wymaga zebra-
nia i opracowania danych w celu udzielenia odpowiedzi na konkretny wniosek33. 
Jakościowo jest ona zatem nową informacją, nieistniejącą w przyjętej ostatecznie 
wersji i postaci, chociaż jej źródłem są materiały znajdujące się w posiadaniu 
zobowiązanego34.

3. Po analizie rozwiązań przyjętych w ustawodawstwach innych krajów, jak 
również w ograniczonym zakresie w polskiej ustawie o dostępie do informacji pub-
licznej, właściwe wydaje się sformułowanie uwag de lege ferenda. Wprowadzenie 
ogólnej normy ograniczającej do ustawy regulującej dostęp do informacji publicznej 
nie zasługuje na aprobatę. Przede wszystkim niepokój budzi ewentualne nadużywa-

o udostępnienie informacji był w oczywisty sposób nieuzasadniony lub stanowił nadużycie prawa do 
informacji, organ obowiązany miał prawo odmówić udostępnienia informacji. 

33 Zob. na ten temat: M. Jabłoński, K. Wygoda: Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ko-
mentarz, Wrocław 2002, s. 32; H. Izdebski: Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji 
publicznej. Komentarz, [w:] Dostęp do informacji publicznej. Wdrażanie ustawy, pod red. H. Izdebskiego, 
Warszawa 2001, s. 31.

34 M. Bednarczyk, M. Jabłoński, K. Wygoda: Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja admi-
nistracji, Wrocław 2005, s. 87.
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nie „luzu” decyzyjnego. Norma ta w zależności od jej budowy może kształtować 
uznanie administracyjne lub być źródłem swobodnej oceny. Ukształtowanie w ten 
sposób przepisów ustawy może spowodować nadużywanie prawa przez podmioty 
zobowiązane. To zaś, w sytuacji braku szybkiej kontroli sądowej i niepowołania 
w polskim porządku prawnym organu kontroli przedsądowej w zakresie dostępu do 
informacji, może negatywnie wpłynąć na efektywność wykonywania tego prawa35. 
Funkcję ogólnej klauzuli ograniczającej, przynajmniej w pewnym zakresie, pełni 
pojęcie informacji przetworzonej i przewidziane w ustawie zasady jej udostępnia-
nia. W praktyce jednak interpretacja pojęcia interesu publicznego rodzi problemy 
zarówno w administracji publicznej, jak i władzy sądowniczej. Moim zdaniem, 
wprowadzenie ogólnej normy ograniczającej wydaje się możliwe jedynie wraz 
z wpisaniem do ustawy kontroli przedsądowej w zakresie dostępu do informacji 
publicznej. Wtedy jednak również należałoby rozważyć kształt ogólnej normy 
ograniczającej. Nie może być to bezrefl eksyjna recepcja rozwiązań obcych. Biorąc 
po uwagę praktykę funkcjonowania ustawy, należy się opowiedzieć za możliwością 
odmowy dostępu do informacji publicznej w sytuacji, gdy wniosek formułowany 
jest w celu utrudnienia pracy administracji. 

W odniesieniu zaś do uregulowań szczegółowych należy rozważyć możli-
wość rozbudowania postanowień ustawy o unormowanie zabezpieczające przed 
wnioskami formułowanymi przez podmioty gospodarcze w celach zarobkowych. 
Dzięki nim uzyskują one informacje w związku z prowadzoną działalnością, mające 
wymierną wartość. 

W praktyce stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej podmioty 
gospodarcze stały się jej pierwszymi benefi cjentami. Przykładowo, fi rmy handlu-
jące materiałami budowlanymi występowały o listy podmiotów, które otrzymały 
pozwolenia na budowę. Analogiczna sytuacja dotyczyła hurtowni alkoholu, te 
bowiem wnioskowały o udostępnienie list podmiotów mających pozwolenia na 
jego sprzedaż.

W pewnym zakresie recypowanie do krajowego porządku prawnego postano-
wień dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 listopada 2003 r. 
w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego rozwiąże 
wskazany problem. Zakres przedmiotowy dyrektywy i ustawy nie pokrywają się

35 Zob. na ten temat: A. Knopkiewicz: O nadużyciu prawa do informacji publicznej, op. cit., s. 75. 
Autorka generalnie pozytywnie odnosi się do wprowadzenia konstrukcji opartej na „luzie” decyzyjnym, 
polegającym na uznaniu administracyjnym lub pojęciach niedookreślonych. Nie precyzuje jednak, jak 
ma wyglądać ta konstrukcja. Nie wskazuje również, czy jej zdaniem powinna występować samodzielnie, 
czy też opowiada się za wprowadzeniem większej liczby zwrotów niedookreślonych do ustawy w celu 
przeciwdziałania nadużywaniu prawa do informacji. Wskazuje także na pewne zagrożenia, jakie niesie 
zwiększenie luzu decyzyjnego w podmiotach administrowanych. 
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jednak. Konieczne jest więc dalsze szukanie rozwiązań. Właściwe wydaje się ze-
zwolenie na pozostawienie bez rozpatrzenia wniosków zarobkowych, chyba że za 
udzieleniem informacji przemawia interes publiczny36. Decyzja o pozostawieniu 
wniosku bez rozpatrzenia podlegałaby kontroli na zasadach ogólnych. Rozwiązanie 
to wymagałoby jednak stosunkowo precyzyjnego zdefi niowania pojęcia wniosku 
zarobkowego. 

Bezwarunkowo należy również umieścić w ustawie uregulowanie, zgodnie 
z którym podstawą odmowy może być nieuiszczenie opłaty za udostępnienie in-
formacji w wypadkach, gdy zgodnie z prawem może być ona wprowadzona oraz 
zapewnienie możliwości pobrania zaliczki na poczet przyszłej należności. W obec-
nym stanie prawnym dostęp do informacji, zgodnie z art. 7 ustawy, jest bezpłatny. 
Opłaty mogą być jednak wprowadzone na zasadach i w trybie wskazanym w art. 15 
ustawy. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji pub-
licznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany ma 
ponieść dodatkowe koszty wynikające ze wskazanego we wniosku sposobu udo-
stępnienia lub z konieczności przekształcenia informacji w inną formę, może po-
brać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (ust. 1). 
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, 
powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie 
z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, 
chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie spo-
sobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Cytowany przepis jest jednym z gorzej ocenianych postanowień ustawy37. Po-
mijając jego szerszą analizę, w odniesieniu do omawianego zagadnienia trzeba 
jednak wskazać na kilka kwestii. Po pierwsze, ustawa ani w art. 15, ani w innych 
przepisach nie przewiduje podstawy do odmowy dostępu do informacji publicznej 
w wypadku, gdy opłata nie została uiszczona. W wielu wspominanych wcześniej 
ustawach państw europejskich i pozaeuropejskich jest to samodzielna przesłanka 
odmowy dostępu do informacji o charakterze publicznym. Brak postulowanego 
przepisu powoduje, iż podmiot zobowiązany musi udostępnić informację zgod-
nie z wnioskiem, nawet jeśli opłata nie została uiszczona, a później ewentualnie 
dochodzić należności w drodze egzekucji administracyjnej. Zwykle, w związku 

36 Można również wprowadzić dodatkową opłatę dla tej kategorii wnioskodawców. Opłata musiała-
by rekompensować czas pracy urzędnika związany z przygotowaniem informacji. Byłaby to więc opłata 
o zupełnie innym charakterze, niż obecnie istniejące na gruncie tego aktu prawnego. Rozwiązanie to 
jednak budzi liczne wątpliwości.

37 Przepis ten krytykują również M. Jabłoński i K. Wygoda, podnosząc argumenty zbliżone do za-
prezentowanych powyżej (zob. M. Jabłoński, K. Wygoda: Dostęp do informacji i jego granice, Wroc-
ław 2002, s. 143); I. Kamińska, M. Rozbicka-Ostrowska: Ustawa o dostępie do informacji publicznej. 
Komentarz praktyczny, Warszawa 2008, s. 109 i n.
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z niewielką wysokością opłaty, przeprowadzenie egzekucji będzie niecelowe. 
W skali całego kraju koszty niewyegzekwowanych opłat za udostępnienie informacji 
publicznej są jednak znaczne38. Postulować należy więc wprowadzenie odrębnej pod-
stawy odmowy dostępu do informacji na wniosek w związku z nieuiszczeniem opłaty 
na zasadach określonych w ustawie. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli także 
przeciwdziałać wnioskom mającym na celu udręczenie podmiotu zobowiązanego. 
Można bowiem spotkać się z sytuacją, kiedy np. mimo braku potrzeby, wniosko-
dawca prosi o informacje, nie ponosząc jednocześnie kosztów ich udostępnienia.

Dobrym rozwiązaniem wydaje się również wprowadzenie możliwości pobrania 
zaliczki na poczet przyszłej należności w wypadku wniosków, w których wysokość 
opłaty byłaby znaczna. Bezwarunkowo zmianie musi ulec również tryb postę-
powania przy poborze opłaty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem 
udostępnienia informacji.. Obecny tryb narusza w sposób niebudzący wątpliwości 
interesy podmiotów zobowiązanych. Zgodnie z art. 15 ust. 2, jeżeli zachodzą 
przesłanki wprowadzenia opłaty, podmiot zobowiązany powinien w terminie 
14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opła-
ty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni 
od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym 
terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji 
albo wycofa wniosek. Dany podmiot zobowiązany jest zatem przygotować infor-
mację publiczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, ten zaś 
w tym samym terminie może dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub 
formy udostępnienia informacji albo wycofać wniosek. W praktyce oznacza to, iż 
podmiot administrujący ma obowiązek przygotowania informacji publicznej, na 
przykład 200 kopii dokumentów w określonym terminie, a w tym samym czasie 
podmiot uprawniony może wycofać wniosek albo domagać się wglądu w doku-
menty zamiast kserokopii lub zeskanowania dokumentów zamiast ich kopii.

W ustawodawstwach innych państw istnieje również możliwość odmowy 
dostępu do informacji o charakterze publicznym w sytuacji, gdy wnioskodaw-
ca składa wniosek powtórny bez zmiany stanu faktycznego. Polska ustawa nie 
wymienia przysługujących wnioskodawcy środków prawnych, jeśli w tej sytu-
acji informacja nie została udostępniona. Ma on wówczas prawo, na zasadach 
ogólnych, do złożenia skargi na milczenie władzy. Skarga ta zaś nie przysługuje 
w sytuacji, gdy informacja została wcześniej udzielona, a stan faktyczny nie 
zmienił się. Formułując wnioski de lege ferenda, nie należy więc jednoznacznie 
opowiadać się za wprowadzeniem do ustawy takiego rozwiązania.

38 Cennik opłat za udostępnienie informacji publicznej zob. A. Piskorz-Ryń: Opłaty za udostępnie-
nie informacji publicznej, „Wspólnota” nr 9/2007, s. 34.
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Ustawy innych państw przewidują również możliwość odmowy udzielania 
informacji wówczas, gdy jest ona powszechnie dostępna. Nie ma racjonalnego 
uzasadnienia dla wprowadzenia analogicznego rozwiązania w polskiej ustawie. 
Funkcję tę pełni bowiem art. 10 ust. 1 ustawy. Zgodnie z jego postanowienia-
mi, udostępnieniu na wniosek nie podlegają informacje zawarte w Biuletynie 
Informacji Publicznej39.

Podsumowując podjęte rozważania, warto wyciągnąć kilka wniosków. Po 
pierwsze, normą w działaniu polskiej administracji przed uchwaleniem ustawy 
o dostępie do informacji publicznej była tajemnica i poufność. Niewprowadze-
nie zabezpieczeń przed nadużywaniem tego prawa wynikało z chęci zapewnienia 
obywatelom jawności funkcjonowania instytucji publicznych. Wśród twórców 
ustawy istniała zaś obawa, że zabezpieczenia będą wykorzystywane, aby ogra-
niczać dostęp do informacji. O tym aspekcie ustawy zdecydowały więc głównie 
czynniki pozaprawne.

Drugi wniosek dotyczy konieczności wprowadzenia ograniczeń przeciw-
ko nadużywaniu prawa do informacji. Istnieją one w ustawodawstwach innych 
krajów. Obecnie w sposób zauważalny zmienia się klimat pracy administracji, 
dlatego też wydaje się właściwe rozważenie nowelizacji ustawy pod tym kątem. 
Moim zdaniem, należy się jednak skupić na rozwiązaniach szczegółowych, re-
zygnując z ogólnych norm ograniczających.

dr Agnieszka Piskorz-Ryń
adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego

Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

39 Szerzej problem ten został omówiony w: A. Piskorz-Ryń: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 20 listopada 2003 r., sygn. akt II SAB 372/03, „Samorząd Terytorialny ” nr 5/2004, 
s. 33 i n. 
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Adrian Gosk

ROZWÓJ  I  PERSPEKTYWY  AUDYTU  WEWNĘTRZNEGO 
W  JEDNOSTKACH  SEKTORA  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

Wprowadzenie instytucji audytu wewnętrznego związane było z dostosowy-
waniem polskiego systemu prawa w ramach procesu akcesyjnego Polski do Unii 
Europejskiej. W okresie państwa socjalistycznego, jak i po przełomowym 1989 r., 
w polskiej administracji istniały zbliżone funkcjonalnie komórki kontroli we-
wnętrznej, jednak w trakcie negocjacji akcesyjnych1 nie zaakceptowano stanowi-
ska polskich negocjatorów, pierwotnie utożsamiających ideę kontroli wewnętrznej 
z ideą audytu wewnętrznego. Głównym tego powodem była odmienna fi lozofi a 
funkcjonowania obu tych instytucji. Najogólniej mówiąc, kontrola wewnętrzna 
stanowi narzędzie zarządzania służące przede wszystkim doraźnemu ujawnianiu 
uchybień i nieprawidłowości, tymczasem audyt wewnętrzny, przy stosunkowo 
niezależnej pozycji w organizacji, ma pełnić funkcję usprawniającą (wnosić tzw. 
wartość dodaną), a niejako przy okazji sygnalizować wystąpienie błędów2. Mimo 
kilkuletniej obecności w polskim systemie prawa jest to wciąż instytucja dość młoda 
i nadal, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, na przykład samorządowych, często 
występują wątpliwości dotyczące jej roli i charakteru.

Główne problemy w audycie wewnętrznym 

Z danych przedstawianych przez Ministerstwo Finansów wynika m.in., 
iż na koniec 2007 r. obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego dotyczył 

1 E. Chojna-Duch: Audyt wewnętrzny w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, „Kontrola Pań-
stwowa” nr 4/2004.

2 K. Czerwiński: Audyt wewnętrzny, Warszawa 2004.
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2557 jednostek sektora fi nansów publicznych, tj. około 200 podmiotów więcej niż 
w roku poprzednim i około 1 tys. więcej niż na koniec 2002 r.3 Było to związane 
z przyrostem liczby zobowiązanych jednostek samorządowych z około 500 
w 2006 r. do 621 w 2007 r. Podobnie jak w latach wcześniejszych, znaczącym 
problemem były braki kadrowe: tylko 10% jednostek podsektora rządowego za-
trudniało w komórkach audytu wewnętrznego dwóch pracowników lub więcej, 
w 80% jednostek pracowały pojedyncze osoby, zaś 1 na 10 zobowiązanych jed-
nostek w ogóle nie zatrudniła audytorów (głównie jednostki wojskowe i szpitale). 
W samorządzie sytuacja przedstawiała się jeszcze gorzej, bowiem aż w 37,2% zo-
bowiązanych jednostek nie zatrudniono audytorów. Ich kierownicy jako przyczyny 
braku zatrudnienia wskazywali m.in. niskie zarobki oraz trudności z pozyskaniem 
osób o odpowiednich kwalifi kacjach zawodowych. Taka argumentacja nie do 
końca jest przekonująca, bowiem, jak wynika z danych, w jednostkach podsektora 
rządowego pracowało aż 161 pracowników mających właściwe kwalifi kacje, nie 
byli oni jednak zatrudniani jako audytorzy. Należy również podkreślić, że w obu 
podsektorach decydowano się na zatrudnianie audytorów jedynie na część etatu 
(1/4, 1/5, a nawet 1/8). Trudno więc nie odnieść wrażenia, że działania audytorów 
miały charakter niemal wyłącznie symboliczny. Niewątpliwą słabością obecnie 
obowiązujących przepisów jest brak zróżnicowania wymagań organizacyjno-
-kadrowych wobec zobowiązanych jednostek, mimo ogromnej rozpiętości ich 
wielkości oraz znaczenia w gospodarowaniu fi nansami publicznymi (jednostkom 
kluczowym nie postawiono wyższych pułapów etatowych w zakresie obsługi 
audytorskiej).

W 2007 r. audytorzy zrealizowali łącznie 1929 zaplanowanych zadań (tj. 
77% planu na ten rok). Dodatkowo wykonali także 668 zadań pozaplanowych, 
polegających m.in. na udziale w zespołach zadaniowych, analizach i konsulta-
cjach, a także opiniowaniu i przeprowadzaniu szkoleń. Mimo poprawy statystyk, 
jednostka koordynująca podobnie jak w latach wcześniejszych zwróciła uwagę 
na stosunkowo niekorzystną strukturę realizowanych zadań audytorskich, po-
legającą na dominacji zadań w obszarach wspomagających (71%), takich jak: 
zarządzanie majątkiem i zasobami ludzkimi, rachunkowość i sprawozdawczość, 
polityka informacyjna i systemy informatyczne – w stosunku do liczby zadań 
w podstawowych obszarach działań jednostek (21%)4. 

3 Sprawozdanie Ministerstwa Finansów – Audyt wewnętrzny i kontrola fi nansowa w 2007 r., 
Warszawa 2008; Sprawozdanie Ministerstwa Finansów – Audyt wewnętrzny i kontrola fi nansowa w 2006 r., 
Warszawa 2007.

4 Pozostałe 8% dotyczyło zadań audytowych związanych z dysponowaniem środkami z UE, nieza-
leżnie klasyfi kowanych przez Ministerstwo Finansów.

Adrian Gosk
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Problem ten, jak wskazuje samo Ministerstwo Finansów, wynika z umiejsco-
wienia organizacyjnego komórek audytu wewnętrznego (w korpusie służby cy-
wilnej w pionach dyrektorów generalnych). Niektórzy dodają, że jest to sprawa 
bardziej złożona, bowiem wątpliwości budzi możliwość obiektywnej i niezależ-
nej oceny podstawowych obszarów działania przy modelu zatrudnienia audytora 
w macierzystej jednostce. Z tymi wątpliwościami rzadko jednak idzie w parze 
wskazanie właściwego miejsca zatrudnienia audytorów wewnętrznych. W mo-
jej ocenie, przynajmniej w części jednostek, zastanowienia wymaga propozycja 
stworzenia na wzór sektora prywatnego modelu opartego na wolnym zawodzie 
i obsługa wyspecjalizowanych kancelarii audytorskich. Obecnie w naszym kraju 
bardziej skupiono się na przymiotniku „wewnętrzny”, niż na poprzedzającym go 
wyrażeniu. Audytorom wewnętrznym odmawia się świadczenia usług w formie 
umów cywilnoprawnych, mimo że międzynarodowe standardy wyraźnie dopusz-
czają możliwość pełnienia tej funkcji przez osoby niebędące pracownikami danej 
organizacji5. Firmowanie usług swoim nazwiskiem i stopniowe budowanie renomy 
jest najlepszym sposobem podniesienia poziomu obsługi jednostek, a jednocześnie 
przyczyniłoby się do wzmocnienia niezależności audytorów. Często podnoszonym 
argumentem przeciwników takiego rozwiązania jest obniżenie poziomu bezpieczeń-
stwa danych będących w posiadaniu jednostek publicznych. Obecnie trudno jednak 
sam stosunek pracy traktować jako skuteczne narzędzie w omawianym zakresie. 
Sprawa zabezpieczenia dokumentacji i poufności niektórych danych ewidentnie 
powinna być uregulowana w umowie o świadczenie usług audytorskich (łącznie 
ze wskazaniem ewentualnych sankcji). Niezaprzeczalnie główną zaletą audytorów 
etatowych jest dobra znajomość organizacji, praktycznie niemożliwa do osiągnięcia 
dla osób z zewnątrz. W tej sytuacji korzystanie z usług audytorskich powinno być 
maksymalnie przemyślane, rozciągać się na wieloletnią współpracę, zaś zmiana 
podmiotu obsługującego powinna następować tylko wtedy, gdy jest to naprawdę 
konieczne.

Problem braku elastyczności w zakresie formy zatrudnienia bezpośrednio po-
wiązany jest również ze skutecznością i efektywnością działań audytorów. Spora 
część wysoko wykwalifi kowanej kadry nie jest bowiem zainteresowana pracą na 
etacie – chodzi zwłaszcza o osoby świadczące usługi zarówno dla sektora publicz-
nego, jak i prywatnego. Tym samym dopływ audytorów mających doświadczenie 
w organizacjach komercyjnych i mogących realnie usprawnić funkcjonowanie 

5 „Działania audytu wewnętrznego realizowane są w różnym otoczeniu prawnym i kulturowym, 
w organizacjach różniących się między sobą celami, wielkością i złożonością oraz strukturą, przez osoby 
będące zarówno pracownikami organizacji, jak i z zewnątrz”. – fragment wprowadzenia do Międzyna-
rodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, The Institute of Internal Auditors, 
Altamonte Springs, Florida, USA, 2001.

Rozwój i perspektywy audytu wewnętrznego
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zwłaszcza małych jednostek jest w praktyce niemożliwy. Ministerstwo Finansów 
przy ocenie efektów pracy audytorów wewnętrznych posługuje się m.in. pojęciem 
„wydajności”. Z przedstawianych danych wynika, iż średnia zakończonych zadań 
audytorskich zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby etatów w komórce audytu. 
Na przykład, w II kwartale 2008 r. średnia zakończonych zadań przy istniejącym 
1 etacie audytorskim wynosiła 1,52, podczas gdy w komórkach zatrudniających 
audytorów na 2 lub więcej etatach – 0,726. Należy zaznaczyć, iż taki sposób usta-
lania „wydajności”, niebiorący pod uwagę zakresu poszczególnych zadań audytor-
skich oraz specyfi ki organizacji, nazbyt upraszcza problem i nie stanowi w pełni 
wiarygodnego narzędzia oceny. 

Osobną kwestią, o której warto wspomnieć przy problemach związanych ze 
skutecznością, jest niewielka liczba regulacji związanych z egzekwowaniem za-
leceń. W stosunku do nich przepisy dotyczące planowania i wykonywania zadań 
audytowych wydają się wręcz nieproporcjonalnie rozbudowane. Oczywiście trzeba 
pamiętać, iż audyt wewnętrzny służy przede wszystkim kierownikowi jednostki 
i to on w dużej mierze decyduje o kształcie postępowania poaudytowego. Jed-
nak biorąc pod uwagę, iż w praktyce właśnie na tym etapie często dochodzi do 
„pogrzebania” wielotygodniowych wysiłków audytorów (realizacja częściowa, 
spowalnianie bądź pozorowanie podjęcia działań), istnieje potrzeba zwiększenia 
przejrzystości postępowań przez przynajmniej częściowe upublicznienie materiałów 
będących efektem pracy audytorów. Kwestią dyskusji jest forma, termin i zakres 
publikacji, natomiast nie ulega wątpliwości, że tego typu działanie dodatkowo 
mobilizowałoby zobowiązanych do realizacji uwag i wniosków audytorskich.

Wydaje się, iż dla lepszego zrozumienia stanu obecnego, jak i wyciągnięcia 
wniosków co do przyszłości omawianej instytucji, niezbędne jest przeanalizo-
wanie zmian legislacyjnych, jakie zaszły w ciągu ostatnich lat.

Audyt wewnętrzny w latach 2002–2005

Instytucja audytu wzbogaciła polski system prawa przez dodanie 1 stycz-
nia 2002 r. do ustawy z 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych7 rozdziału 
piątego, zatytułowanego „Kontrola fi nansowa i audyt wewnętrzny w jednost-
kach sektora fi nansów publicznych” (art. 35a – 35t ufp). Intencją ustawodawcy 
było zatem wspólne uregulowanie zbliżonych w jego ocenie instytucji: kontroli 

6 Sprawozdanie Ministerstwa Finansów – Realizacja audytu wewnętrznego w II kwartale 2008 r., 
Warszawa 2008.

7 Ustawa z 26.11.1998 r. o fi nansach publicznych (DzU z 2003 r., nr 15, poz. 148, ze zm.; zwana 
dalej ufp).

Adrian Gosk
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fi nansowej i audytu wewnętrznego8. Stosownie do art. 35a ufp, kontrola fi nansowa 
w jednostkach sektora fi nansów publicznych miała się odnosić do procesów zwią-
zanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospo-
darowaniem mieniem. Powinna obejmować: zapewnienie przestrzegania procedur 
kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań 
fi nansowych i dokonywania wydatków; badanie i porównanie stanu faktycznego 
ze stanem wymaganym pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciąga-
nia zobowiązań fi nansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, 
udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych, jak również 
prowadzenia gospodarki fi nansowej. Natomiast za audyt wewnętrzny w art. 35c 
tej samej ustawy uznano ogół działań, przez które kierownik jednostki uzyskuje 
obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki 
fi nansowej (w szczególności przez badanie dowodów księgowych oraz zapisów 
w księgach rachunkowych, ocenę systemu gromadzenia środków publicznych 
i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, ocenę efektywności i gospo-
darności zarządzania fi nansowego). Sformułowanie „w szczególności” świadczyło 
o otwartym katalogu czynności audytorskich, jednak wymienione pozycje wska-
zywały główny kierunek – weryfi kowanie procesów fi nansowych i ich odzwier-
ciedlenia w urządzeniach księgowych. Omawianym defi nicjom trudno przyznać 
miano jasnych i do końca przemyślanych, co wielokrotnie sygnalizowała zarówno 
doktryna, jak i praktycy zagadnienia9.

Ograniczenie zakresu audytu wyłącznie do sfery fi nansowej było niewątpliwie 
rozwiązaniem asekuracyjnym. Przyczyną takiej konstrukcji przepisów była, moim 
zdaniem, błędna interpretacja przez stronę polską celów istnienia audytu wew-
nętrznego, to zaś wiązało się z pobieżnym przeglądem regulacji europejskich10. 
Nie bez znaczenia pozostały także sprzeciwy kierowników jednostek, obawia-
jących się radykalnego zwiększenia przejrzystości procesów zachodzących w za-
rządzanych jednostkach. Problem ten, choć na mniejszą skalę, pozostał do dzisiaj. 
Mimo zasadniczej zmiany przepisów, umożliwiającej audytorom weryfi kację ca-
łości działalności organizacji, nadal słychać głosy krytyki11.

8 R. Krzemień, K. Winiarska: Audyt wewnętrzny w pytaniach i odpowiedziach. Komentarze, 
Warszawa 2004.

9 J. Jagielski: Audyt wewnętrzny – miejsce w systemie kontroli i organizacja, „Kontrola Państwo-
wa” nr 3/2003; M. Anczakowski: Audyt wewnętrzny w systemie kontroli wewnętrznej, „Kontrola Państwo-
wa” nr 3/2006.

10 D. McNamee: Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Warszawa 2004.
11 Jako przykład niech posłuży krytyka środowiska sędziowskiego przepisów ufp i jej następczyni, 

w zakresie dotyczącym audytu wewnętrznego prowadzonego w sądownictwie – A. Łukaszewicz: Dyrek-
tor powinien liczyć się z prezesem, „Rzeczpospolita” nr 79/2008, s. C3 dodatku „Prawo co dnia”.
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W kwestii katalogu podmiotowego instytucji zobowiązanych do wprowadzenia 
audytu wewnętrznego ustawodawca zdecydował się na dość niefortunne rozwią-
zanie. Polega ono na tym, że w pierwszym ustępie art. 35d ufp enumeratywnie 
wymieniono te instytucje, a w kolejnym ustępie dodano, iż katalog ten obejmu-
je także inne jednostki, jeżeli gromadzą znaczne środki publiczne lub dokonują 
znacznych wydatków publicznych. Z punktu widzenia dbałości, w ramach pro-
cesu legislacyjnego, o zwięzłość i jasność tekstu, takie rozwiązanie jest co naj-
mniej wątpliwe. Część praktyków tłumaczyła kształt przepisu chęcią podkreślenia 
w tym miejscu rangi wybranych instytucji publicznych. Na długiej liście „wyróż-
nionych” od początku znalazły się m.in.: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu 
i Kancelaria Prezydenta RP, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, 
Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, sądownictwo powszech-
ne, Najwyższa Izba Kontroli, ministerstwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
urzędy centralne i wojewódzkie, a także urzędy celne i skarbowe. 

Zmiany na liście w okresie obowiązywania ustawy nie były zbyt szerokie:
a) po pierwsze, 31 grudnia 2002 r. katalog rozszerzono o powszechne jednostki 

organizacyjne prokuratury oraz jednostki służby więziennej (trudno nie oprzeć się 
wrażeniu, iż w pierwotnym tekście zostały one po prostu przeoczone);

b) po drugie, od 1 kwietnia 2003 r. kasy chorych, w związku z reformą syste-
mu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, zostały zastąpione jednym Narodowym 
Funduszem Zdrowia (NFZ).

Jeśli chodzi o pozostałe jednostki (art. 35d ust. 2 ufp), ustawodawca upoważnił 
ministra fi nansów do określenia progów przychodów i wydatków środków pub-
licznych, których przekroczenie powodowało obowiązek wprowadzenia audytu 
wewnętrznego, oraz terminu, w którym jednostki te zobowiązane były do roz-
poczęcia audytu wewnętrznego. Minister fi nansów, po prawie 12 miesiącach od 
wejścia w życie przepisów ustawowych wydał rozporządzenie, w którym ustalił 
progi w wysokości 35 mln zł, zobowiązując jednocześnie do wprowadzenia audytu 
wewnętrznego przed upływem pierwszego kwartału roku następującego po roku 
przekroczenia12.

To właśnie chęć etapowego wdrażania nowej instytucji do polskich jedno-
stek fi nansów publicznych może tłumaczyć kwestionowaną w doktrynie strukturę 
art. 35d ufp. Jednostki o ugruntowanej pozycji i dysponujące większym poten-
cjałem zostały zmuszone jako pierwsze do wdrożenia audytu wewnętrznego, zaś 
jego wprowadzenie w pozostałych jednostkach mogło być przez kilka miesięcy 

12 Rozporządzenie ministra fi nansów z 20.12.2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz 
wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie 
powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora fi nansów publicznych 
(DzU nr 234, poz. 1970).
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blokowane niewydaniem przepisów wykonawczych. Po ich wydaniu zaś, przepisy 
te umożliwiały kilkumiesięczne przesunięcie terminu wprowadzenia audytu.

System audytu wewnętrznego od 2002 r. oparto na audytorach wewnętrznych 
oraz organie koordynującym, jakim był minister fi nansów13. Administracja publicz-
na pilnie potrzebowała dużej grupy osób o specyfi cznych kwalifi kacjach, natomiast 
ówczesna oferta wyższych uczelni nie do końca umożliwiała szybkie zdobycie 
odpowiedniego wykształcenia, dlatego też ustawowe wymagania postawione kan-
dydatom nie były zbyt wysokie. Należało mieć polskie obywatelstwo, wyższe 
wykształcenie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw 
publicznych. Kandydat nie mógł być karany za przestępstwo popełnione z winy 
umyślnej. Osoba taka mogła przystąpić do egzaminu przed komisją powoływaną 
przez ministra fi nansów, a jego złożenie z wynikiem pozytywnym było drugim, 
niezbędnym warunkiem uzyskania kwalifi kacji. O przyjaznym nastawieniu wobec 
kandydatów świadczyło podawanie do publicznej wiadomości na stronie interneto-
wej Ministerstwa Finansów przykładowych pytań oraz zadań egzaminu pisemnego. 
Proces koordynacji obejmował działalność analityczną, informacyjną i szkoleniową 
oraz współpracę z instytucjami zagranicznymi. Mimo uprawnienia do dokonywania 
oceny pracy pod kątem stosowania przepisów i standardów, weryfi kacja jednostki 
koordynującej w tamtym czasie polegała głównie na wspieraniu audytorów przez 
tzw. przeglądy partnerskie14.

Zatrudnianie audytorów w każdej z przewidzianych jednostek publicznych 
było w praktyce bardzo trudne do zrealizowania, często także wątpliwe ekono-
micznie. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem ufp, wyjątki dotyczyły jedynie pań-
stwowych jednostek budżetowych działających poza granicami Polski (audyt 
miał przeprowadzać audytor zatrudniony w jednostce nadrzędnej lub nadzorują-
cej). Od 1 maja 2002 r. wprowadzono więc przepis (art. 35e ust. 2a ufp), zgodnie 
z którym urzędy celne i skarbowe miał obsługiwać audytor z izby celnej lub 
skarbowej, zaś od 31 grudnia 2002 r. w analogiczny sposób dostosowano prze-
pisy do realiów wymiaru sprawiedliwości, tj. sądów i prokuratur oraz więzien-
nictwa (art. 35e ust. 2b – 2e ufp). W tym miejscu warto postawić pytanie, czy 
tego typu konstrukcja prawna daje gwarancje wymaganej niezależności pracy. 
Skoro audytor wewnętrzny jest pracownikiem zatrudnionym w jednostce nad-
rzędnej (nadzorującej), to automatycznie podporządkowany jest kierownikowi 
takiej jednostki, częściej zainteresowanemu realizacją funkcji nadzorczych niż 

13 Należy jednak pamiętać, iż wskazuje się także na inne ogniwa pośrednio wpływające na przebieg 
zadań audytorskich, takie jak: kierownik jednostki, będący pracodawcą audytora wewnętrznego, czy też 
wewnętrzne komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów. Zob. J. Jagielski, Audyt... op. cit.

14 A. Kubik: Informacja na temat kontroli fi nansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora 
fi nansów publicznych, „Kontrola Państwowa” nr spec. 2/2005.
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uzyskaniem obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania podległej 
jednostki. Audytor wewnętrzny może zatem w skrajnych sytuacjach stać się na-
rzędziem sterowania w podległych jednostkach.

Szczegółowy sposób prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie upoważ-
nienia ustawowego określony został rozporządzeniem ministra fi nansów z 5 lipca 
2002 r.15 W akcie tym zawarto m.in. sposób przygotowywania planu audytu, prawa 
i obowiązki audytora podczas prowadzonego zadania oraz sposób dokumentowania 
czynności. Normodawca zbliżył charakter jego pracy do roli biegłego rewidenta, 
dodatkowo oceniającego celowość, oszczędność i terminowość realizacji zadań.

Audyt wewnętrzny w latach 2006–2008

Istotne zmiany prawne przyniosła dopiero kolejna ustawa o fi nansach publicz-
nych z 30 czerwca 2005 r.16, obowiązująca od 1 stycznia 2006 r. Zagadnieniom 
audytu wewnętrznego ponownie poświęcono rozdział piąty – „Audyt wewnętrzny 
oraz koordynacja kontroli fi nansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sek-
tora fi nansów publicznych” (art. 48 – 67 nufp). Ustawodawca dokonał wyraźnego 
rozdzielenia kontroli fi nansowej i audytu wewnętrznego, jednocześnie zasadniczo 
zmieniając charakter tej ostatniej instytucji. Kontrola fi nansowa, do tej pory ści-
śle związana z osobą audytora wewnętrznego, została przypisana kierownikowi 
jednostki, ten zaś, chcąc powierzyć obowiązki w tym zakresie jakiemukolwiek 
pracownikowi, zobowiązany został do wprowadzenia odpowiednich zapisów 
w regulaminie organizacyjnym bądź udzielenia imiennego upoważnienia. Tymcza-
sem audytorom przypisano realizację funkcji zapewniającej (niezależne badanie 
systemów zarządzania i kontroli w jednostce) oraz czynności doradczych. Zmia-
na ta nie oznaczała wyzbycia się obowiązku oceny wiarygodności sprawozdania 
fi nansowego i sprawozdania z wykonania budżetu, lecz wskazywała na wyraźną 
zmianę podejścia ustawodawcy. Zrezygnowano bowiem z modelu weryfi kacji wy-
łącznie fi nansowej strony funkcjonowania organizacji, zmierzając ku szerokiemu 
audytowaniu działalności.

Katalog podmiotowy jednostek enumeratywnie wymienionych w stosunku 
do poprzedniej ustawy został rozszerzony o wojewódzkie sądy administracyjne, 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, izby celne i skarbowe, urzędy kontroli 
skarbowej oraz regionalne izby obrachunkowe. W dwóch pierwszych jednostkach 
oraz w skreślonym z listy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (w związku 

15 Rozporządzenie ministra fi nansów z 5.07.2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
przeprowadzania audytu wewnętrznego (DzU nr 111, poz. 973).

16 Ustawa o fi nansach publicznych z 30.06.2005 r. (DzU nr 249, poz. 2104, ze zm.; zwana dalej 
nufp).
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z jego likwidacją od 1 kwietnia 2006 r.) zmiany były tylko konsekwencją reform 
ustrojowych. Wątpliwe pozostaje natomiast włączenie do katalogu pozostałych 
instytucji, tym bardziej że część z nich i tak spełniała wymagania na podstawie 
kolejnego ustępu tego samego artykułu ustawy (art. 49 ust. 2 nufp). Kwoty progo-
we zobowiązujące do wdrożenia audytu wewnętrznego zostały zwiększone z 35 
do 40 mln zł17, co doprowadziło do niemałego zamieszania. Zwiększenie kwoty 
było stosunkowo nieznaczne, natomiast w części jednostek nastąpiła chwilowa 
dezorientacja co do istnienia obowiązków ustawowych. W rozporządzeniu zna-
lazł się także niefortunny §5, nakładający obowiązek prowadzenia audytu we-
wnętrznego przynajmniej do 31 marca 2007 r. w jednostkach, które przekroczyły 
kwoty wyznaczone w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu, jednocześnie 
niespełniających wymagań na podstawie nowego rozporządzenia. Wydawać by się 
mogło, iż właściwszym rozwiązaniem powinno być zobowiązanie jednostek, które 
rozpoczęły już wdrażanie audytu wewnętrznego do kontynuowania tego procesu, 
bez możliwości pozostawienia wyboru.

Mimo podobieństw w stosunku do przepisów wcześniej obowiązujących 
w systemie audytu wewnętrznego, określonym przepisami nufp, próbowano wdro-
żyć także nowe rozwiązania. Ustawodawca ponownie wymienił grupę instytucji, 
w których audyt prowadzą audytorzy niezatrudnieni w tychże jednostkach (kata-
log objął listę instytucji przejętą z poprzedniej ustawy, z dwoma wyjątkami). Na 
skutek niesprawdzenia się wcześniejszego modelu (zbyt obszerny zakres pracy) 
zrezygnowano z rozwiązania polegającego na realizacji audytu wewnętrznego 
w urzędach celnych i skarbowych przez audytorów zatrudnionych odpowiednio 
w izbach celnych lub skarbowych. Drugi wyjątek stanowił przepis, zakładający 
prowadzenie audytu wewnętrznego w państwowych szkołach wyższych, które nie 
przekroczyły kwoty wydatków i rozchodów zobowiązujących do wdrożenia audytu. 
Audyt taki powinien prowadzić audytor wewnętrzny zatrudniony w nadzorującym 
szkołę ministerstwie lub w innej szkole wyższej nadzorowanej przez ministra ds. 
szkolnictwa wyższego, na podstawie porozumienia zawartego między rektorami. 
Wprowadzony został więc wyłom w katalogu podmiotowym ustalonym w art. 49 
nufp. Wreszcie w art. 51 ust. 12 nufp przewidziano, iż audyt może prowadzić także 
audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce nadrzędnej lub nadzorującej, mimo 
iż w założeniach instytucja miała przecież służyć przede wszystkim kierującemu 
daną jednostką publiczną. Oczywiście, przy racjonalnym wykorzystaniu tego prze-
pisu rozwiązanie to może uelastycznić, a nawet znacznie poprawić wykorzystanie

17 Rozporządzenie ministra fi nansów z 24.06.2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie powo-
duje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora fi nansów publicznych (DzU 
nr 112, poz. 763).
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audytorów, jednak przy złej woli kierującego jednostką nadzorującą lub nadrzęd-
ną (na skutek chociażby tarć politycznych) instytucja ta może ulec całkowitemu 
wypaczeniu. Słowa uznania należą się natomiast za wprowadzenie możliwości 
zatrudniania w komórkach audytowych osób niemających kwalifi kacji audytorskich. 
Dzięki temu umożliwiono tworzenie kadry na podstawie modelu nadzorującego 
audytora i innych pracowników realizujących funkcje zlecone i pomocnicze. Prze-
pis ten niewątpliwie może stanowić istotne udogodnienie w procesie weryfi kacji 
predyspozycji kandydata na audytora.

Spore zmiany dotyczyły sposobu zdobywania kwalifi kacji zawodowych. 
Podtrzymano wymagania dotyczące: wyższego wykształcenia, pełnej zdolności 
do czynności prawnych, pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa 
umyślne. Zmiana dotycząca dopuszczenia do stanowiska audytora obywateli innych 
państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii) wyni-
kała z ogólnoeuropejskich regulacji w zakresie prawa pracy. Poza tym możliwość 
zatrudnienia takiej osoby przewidziano tylko wówczas, jeśli przepisy szczegółowe 
dodatkowo nie wymagają posiadania obywatelstwa polskiego.

Największa zmiana dotyczyła rezygnacji z egzaminów ministerialnych i wpro-
wadzenia warunku legitymowania się przez kandydatów innymi dokumentami: 
międzynarodowymi certyfi katami, zaświadczeniami o pozytywnym złożeniu eg-
zaminów kontrolerskich w Najwyższej Izbie Kontroli (NIK), kwalifi kującymi 
na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, bądź też uprawnieniami biegłego 
rewidenta. Intencją ustawodawcy było podniesienie poziomu przygotowania me-
rytorycznego, wątpliwości może natomiast budzić wielotorowość ścieżki zdobywa-
nia kwalifi kacji zawodowych. Po pierwsze, na liście międzynarodowych certy-
fi katów znalazło się ich aż osiem, o bardzo zróżnicowanym poziomie trudności 
uzyskania i różnie ukierunkowujących zawodowo – Certifi ed Internal Auditor 
(CIA), Certifi ed Government Auditing Professional (CGAP), Certifi ed Informa-
tion Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certifi ed Accountants 
(ACCA), Certifi ed Fraud Examiner (CFE), Certifi cation in Control Self Assess-
ment (CCSA), Certifi ed Financial Services Auditor (CFSA) i Chartered Financial 
Analyst (CFA). Podobnie doświadczenie w pracy w charakterze biegłego rewidenta, 
inspektora NIK czy inspektora skarbowego w pewnym zakresie ułatwia podjęcie 
obowiązków audytora, ale z drugiej strony, żadne z tych zajęć w pełni profesjonal-
nie i kompleksowo nie przygotowuje do tej roli. Można zatem przypuszczać, 
iż poczynania audytora wewnętrznego, w tym najważniejsze – oszacowanie ryzy-
ka – będą determinowane jego wcześniejszą karierą zawodową. Moim zdaniem, 
regulacja zaproponowana w art. 58 nufp jest rozwiązaniem przejściowym, zaś 
zdobycie kwalifi kacji audytorskich w przyszłości będzie musiało być zbliżone do 
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modeli zawodów prawniczych (jednolita ścieżka uzyskania tytułu zawodowego, 
nadzór samorządu zawodowego itp.). 

Zwiększyły się także kompetencje organu koordynującego proces audytu we-
wnętrznego. Chodzi przede wszystkim o możliwość zlecania zadań audytorskich 
przez ministra fi nansów od 29 grudnia 2006 r. Zgodnie z art. 63 ust. 5 nufp, może 
się to odbywać wyłącznie za zgodą kierownika jednostki (jednocześnie w art. 63 
ust. 6 pkt 1a nufp w analogiczne uprawnienie wyposażono również prezesa Rady 
Ministrów, który takiej zgody już nie potrzebuje), jednak praktyka pokazuje, że do 
jednostek nie zawsze dociera jednoznaczna informacja, kto dany audyt zleca. Poza 
tym jest to rozwiązanie dyskusyjne – dlaczego podmiot zewnętrzny wyposaża się 
w taki instrument prawny (w tym zlecanie audytów niedotyczących bezpośrednio 
wydatkowania środków publicznych, czyli tzw. audytów wykonania zadań) i to 
bez jakichkolwiek wyłączeń podmiotowych. Na tym przykładzie widać wyraźnie, 
iż stopniowo następuje odchodzenie od modelu jednostki koordynującej, jedynie 
wytyczającej wzorce oraz inspirującej audytorów, w kierunku tworzenia ośrodka 
oddziaływania i kierowania zadaniami audytorskimi. Jest jednak zbyt wcześnie na 
to, aby poprawnie ocenić funkcjonowanie tej instytucji w praktyce. Warto dodać, 
iż w nufp dokonano także sektorowego podziału funkcji koordynacyjnych, chcąc 
być zapewne w zgodzie z konstytucyjną zasadą odrębności samorządu teryto-
rialnego, wykonującego powierzone zadania publiczne w imieniu własnym i na 
własną odpowiedzialność. Jednak z punktu widzenia praktyki, trudno nie zgodzić 
się z niektórymi przedstawicielami doktryny, krytycznie oceniającymi przekazanie 
kompetencji ministra fi nansów na poszczególnych szczeblach samorządu odpo-
wiednio: wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), starostom lub marszałkom 
województw – ze względu na brak odpowiedniego merytorycznego przygotowania 
do wykonywania przez nich zadań18. Zapewne tylko w nielicznych jednostkach 
kierujący nimi samorządowcy podejmą realne działania w tym zakresie.

Szczegółowy sposób prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie upoważ-
nienia ustawowego zawartego w nufp określony został rozporządzeniem ministra 
fi nansów z 24 czerwca 2006 r.19 Oprócz zagadnień analogicznych do uregulowanych 
w rozporządzeniu do poprzedniej ustawy, pojawiły się także regulacje ściśle związa-
ne ze zmianą charakteru audytu wewnętrznego, a zwłaszcza doprecyzowanie pojęcia 
i zakresu czynności doradczych. Za najważniejsze należy uznać zasadę zachowania 
pisemności czynności doradczych oraz prawa odmowy podjęcia czynności dorad-
czych, których zakres lub cel nie jest zgodny z celami audytu wewnętrznego (m.in. 
zadań lub uprawnień wchodzących w zakres zarządzania jednostką).

18 C. Kosikowski: Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2006.
19 Rozporządzenie ministra fi nansów z 24.06.2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 

przeprowadzania audytu wewnętrznego (DzU z 2006 r., nr 112, poz. 765).
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Wraz ze zmianą układu politycznego w Polsce od września 2005 r. pojawiły się 
również głosy w sprawie szybkiej i radykalnej zmiany nufp. Zaproponowany projekt 
kolejnej ustawy o fi nansach publicznych faktycznie przewidywał wprowadzenie 
zasadniczych zmian, jednak w niewielkim stopniu miały one dotyczyć audytu 
wewnętrznego. Może to oznaczać, iż mimo różnych wizji gospodarowania fi nan-
sami publicznymi, kształt omawianej instytucji nie należy do kwestii najbardziej 
spornych. Warto jednak zwrócić uwagę, że zmiana pozycji ministra fi nansów jako 
jednostki koordynującej i wprowadzenie możliwości zlecania audytów nastąpiło 
właśnie za czasów koalicji rządzącej od października 2005 r. Inne kwestie, o których 
trzeba by wspomnieć przy tym projekcie to: powrót do modelu opartego na wyko-
nywaniu audytu wewnętrznego w urzędach celnych przez audytora zatrudnionego 
w izbie celnej (uznano, że w odróżnieniu od wielu urzędów skarbowych na terenie 
działania izby skarbowej, w aparacie celnym rozwiązanie takie będzie optymalne) 
oraz obowiązek informowania ministra fi nansów o przypadkach prowadzenia audy-
tu wewnętrznego w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez audytorów 
zatrudnionych w jednostkach nadrzędnych lub nadzorujących.

Do projektowanej ustawy przygotowane zostało także kolejne rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, 
regulujące m.in. kwestie audytu wewnętrznego zleconego. Założono m.in., iż audyt 
taki przeprowadza się zgodnie z wytycznymi merytorycznymi i organizacyjnymi 
przygotowanymi w Ministerstwie Finansów, tam też niezwłocznie po jego prze-
prowadzeniu przekazuje się sprawozdanie, zaś współpraca z upoważnionymi pra-
cownikami tego ministerstwa ma polegać m.in. na umożliwieniu im swobodnego 
wstępu do obiektów i pomieszczeń objętych audytem oraz uzyskiwaniu żądanych 
dokumentów w wersji elektronicznej. Pomijając karkołomność tego ostatniego 
przepisu wobec realiów polskiej administracji (wersje elektroniczne są sporządzane 
jedynie w przypadku nielicznych dokumentów), warto wskazać, iż gdyby te re-
gulacje weszły w życie, zbliżałyby kompetencjami upoważnionych pracowników 
Ministerstwa Finansów, podczas wykonywania audytów zleconych, do kontro-
lerów NIK. Ostatecznie plany tych zmian rozwiały się (a przynajmniej odsunęły 
w czasie) na skutek przegranej ówcześnie rządzących w przyspieszonych wyborach 
parlamentarnych w 2007 r.

Zmiany od maja 2008 r.

W związku z pierwszym koordynowanym audytem zleconym w sekto-
rze fi nansów publicznych w Polsce, przeprowadzonym od czerwca do sierpnia 
2008 r., dotyczącym weryfi kacji procesu opisywania i wartościowania stano-
wisk pracy w służbie cywilnej, zostało wydane kolejne rozporządzenie ministra 
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fi nansów20. W rozporządzeniu tym przewidziano m.in., iż po wykonaniu zadania au-
dytowego przekazywane jest sprawozdanie lub inne informacje istotne ze względu 
na realizację celu audytu. Jest to tzw. przepis wytrych umożliwiający zlecającemu 
wybór formy raportowania zależnie od okoliczności i stanowi odpowiedź na głosy 
sprzeciwu środowiska audytorskiego, obawiającego się przy okazji przekazywania 
takich sprawozdań jednoczesnej weryfi kacji pracy. Ponadto urealniono przyszłe 
uprawnienia pracowników instytucji zlecającej audyt. W stosunku do wcześniej-
szego projektu pozbawiono ich uprawnienia swobodnego wstępu do obiektów 
i pomieszczeń objętych audytem, zaś prawo do otrzymania dokumentów w wersji 
elektronicznej ograniczono jedynie do dokumentów istniejących w tej formie. 
Rozporządzenie to stanowi najświeższe źródło zmian w przepisach dotyczących 
audytu wewnętrznego w polskich jednostkach sektora fi nansów publicznych na 
koniec I półrocza 2008 r.

Perspektywy rozwoju audytu wewnętrznego

Niezaprzeczalny jest dynamiczny rozwój audytu wewnętrznego w realiach 
budowania nowoczesnej administracji, opartej na wzorcach Europy Zachodniej. 
Śledząc tzw. sektor publiczny w Polsce, należy stwierdzić, iż instytucja ta spraw-
dza się w praktyce i w zasadzie nie występują głosy kwestionujące jej obecność. 
W stosunku do wspominanej kontroli wewnętrznej audyt jest instytucją nowocześ-
niejszą, mającą jednolicie wyznaczone ramy prawne, niezależnie od woli kierującego, 
a przede wszystkim nie tylko wskazującą zaistniałe uchybienia i nieprawidłowo-
ści, ale także zobowiązaną do zapobiegania im21. Przed audytorami stoją poważne 
zadania związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej – zarówno w za-
kresie weryfi kacji otrzymywanych i wydatkowanych środków publicznych, jak 
też usprawnienia współpracy z odpowiednikami tych instytucji w Europie. Jedno-
cześnie procesy te mogą stanowić znakomitą okazję do udoskonalania komórek 
audytowych. 

Za postępującą akceptacją obecności instytucji audytu wewnętrznego podążać 
będzie niewątpliwie dopracowywanie regulacji prawnych. W ciągu kilku ostatnich 
lat wyraźnie widać systematyczną rozbudowę przepisów, wprowadzanie nowych 
zasad i wyjątków. Spodziewać się zatem można, iż w przyszłości, śladem np. 
zagadnienia dyscypliny fi nansów publicznych, dojdzie do wyodrębnienia ustawy 
regulującej tematykę audytu wewnętrznego. Ponadto regulacje mogą zmierzać 

20 Rozporządzenie ministra fi nansów z 10.04.2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu 
przeprowadzania audytu wewnętrznego (DzU z 2008 r., nr 66, poz. 406), obowiązujące od 1 maja 2008 r.

21 R. Elm-Larsen: Kontrola wykonania zadań, Warszawa 2005.
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zarówno do ujednolicania wzorów poszczególnych dokumentów sporządzanych 
w trakcie zadań audytowych (przykładem są chociażby przepisy NIK), jak i roz-
budowy przepisów proceduralnych (wzmocnienie funkcjonowania zasady kontra-
dyktoryjności). Audyt wewnętrzny będzie ulegał dalszemu zróżnicowaniu legis-
lacyjnemu, w zależności od specyfi ki obszarów (najpierw proces dotyczyć będzie 
podstawowego podziału na sektor państwowy i samorządowy22). Niewątpliwie 
dużą rolę przy tworzeniu nowych rozwiązań prawnych mogą odegrać stowarzy-
szenia i organizacje skupiające audytorów, takie jak Stowarzyszenie Audytorów 
Wewnętrznych IIA Polska czy Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Jedno-
stek Sektora Finansów Publicznych. To od ich aktywności i pomysłowości będzie 
zależał chociażby przyszły model zdobywania kwalifi kacji zawodowych. Wydaje 
się, iż postulat wprowadzenia jednolitej aplikacji audytorskiej (na wzór aplikacji 
kontrolerskiej bądź biegłych rewidentów) jest racjonalny i godny promowania. 
Osobną kwestią jest, analogiczne do zbliżonych zawodów, specjalizowanie się 
i systematyczne usprawnianie procesów audytorskich, m.in. na skutek rozwoju 
technologicznego i technik informatycznych23.

W zależności od wniosków płynących z przeprowadzonego koordynowanego 
audytu zleconego, dotyczącego weryfi kacji procesu opisywania i wartościowania 
stanowisk pracy w służbie cywilnej, potoczą się losy również tej instytucji.

Musi także nastąpić zróżnicowanie wymagań organizacyjnych wobec jednostek 
zobowiązanych. W większych jednostkach niezbędne są wieloosobowe komórki 
audytu, w ramach których część pracowników odpowiadałaby jedynie za techniczną 
realizację funkcji zapewniającej, zaś bardziej doświadczona kadra powinna się sku-
pić na ich nadzorze oraz właściwym planowaniu zadań, sprawozdawczości, a także 
wymagających większej wiedzy i doświadczenia czynnościach doradczych.

Trzeba wspomnieć o podnoszonym przez część środowiska audytorskiego 
postulacie wprowadzenia do przepisów sankcji za niewdrożenie audytu wewnętrz-
nego, mimo istniejącego obowiązku24. Tego typu rozwiązanie neutralizowałoby 
nonszalancki stosunek niektórych kierowników jednostek do instytucji audytu.

W Unii Europejskiej nie ma jednolitego modelu systemu audytu wewnętrz-
nego, zatem trudno jednoznacznie przewidzieć kierunek, w którym podąży ta 
instytucja w Polsce25. Zasadniczy kształt zmian będzie jednak zależał również od 

22 R. Żukowski, A. Purgot: Audyt wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 
2005.

23 G. Kampfer: Przyszłość zawodu biegłego rewidenta, „Rachunkowość – Audytor”, nr 2 (35) 2008.
24 Interpelacja zgłoszona 4.12.2006 r. przez posła RP W. Dzikowskiego wobec postulatu zgło-

szonego przez Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych
<www.interpelacje.co-myslisz.pl_5780.html>.

25 G. Gołębiewski: Audyt wewnętrzny w administracji – kontrowersje wobec jego roli, „Kontrola 
Państwowa” nr 6/2003; L. Smolak: Audyt w Unii Europejskiej, „Gazeta Prawna” z 3.06.2003 r.
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przeznaczanych w przyszłości środków fi nansowych. Ich wielkość powinna nie 
tylko odpowiadać wydatkom na godne wynagrodzenie pracowników i utrzymanie 
infrastruktury, ale także zapewnić stosowny poziom podnoszenia kwalifi kacji za-
wodowych i możliwość korzystania ze specjalistycznych usług rzeczoznawców. 
Bez tego żadna regulacja prawna, choćby najlepsza, nie pozwoli na poważne wy-
konywanie zadań audytorskich.

Adrian Gosk
doktorant w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku,

audytor wewnętrzny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
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Stanisław Laskowski

KOMISJA  NADZORU  FINANSOWEGO  
A  KOMPETENCJE  KONTROLNE  NAJWYŻSZEJ  IZBY  KONTROLI 

Celem nadzoru państwa nad rynkiem fi nansowym jest zapewnienie prawidłowe-
go funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości. 
Ponadto nadzór ten powinien gwarantować ochronę uczestników rynku.

Nadzór państwa nad rynkiem fi nansowym w Polsce został w 2006 r. powierzony 
jednemu organowi administracji rządowej – Komisji Nadzoru Finansowego (zwanej 
dalej „Komisją” lub „KNF”), powołanej ustawą z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad 
rynkiem fi nansowym1 (zwaną dalej „ustawą NF”). W związku z tym zniesione 
zostały dwa centralne organy administracji rządowej nadzorujące określone seg-
menty rynku fi nansowego: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisja 
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a także organ nadzorujący system 
bankowy – Komisja Nadzoru Bankowego. 

Organizacja i funkcjonowanie Komisji Nadzoru Finansowego

Komisja jest kolegialnym centralnym organem administracji rządowej. Nadzór 
nad nią sprawuje prezes Rady Ministrów, który powołuje przewodniczącego Komi-
sji i dwóch zastępców. Zgodnie z ustawą NF, pozostałymi członkami Komisji są:

– minister właściwy do spraw instytucji fi nansowych albo jego przedstawiciel;
– minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego albo jego przed-

stawiciel;

1 DzU nr 157, poz. 1119, ze zm.
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– prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego wice-
prezes NBP;

– przedstawiciel Prezydenta RP.
Uchwałą nr 111/2006 Komisji Nadzoru Finansowego z 5 grudnia 2006 r.2 zo-

stały ustalone „Zasady postępowania osób wchodzących w skład Komisji”. Wśród 
istotnych zasad należy wymienić następujące powinności i ograniczenia dotyczące 
członków KNF:

a) W sytuacji gdy istnieją znane członkowi okoliczności mogące wywołać 
wątpliwości co do jego bezstronności, powinien o tym bezzwłocznie poinformować 
Komisję; w takim wypadku członek może wyłączyć się z tej części posiedzenia, 
która dotyczy danej sprawy.

b) Nie może być członkiem organów podmiotów podlegających nadzorowi 
Komisji ani podejmować w nich zatrudnienia, ani wykonywać innych czynności, 
które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać 
podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

c) Prowadząc działalność edukacyjną lub publicystyczną powinien wstrzymy-
wać się od komentarzy na temat aktualnie prowadzonych przed KNF postępowań, 
a wypowiadając się na forum publicznym nie powinien wygłaszać opinii i poglądów 
sprzecznych ze stanowiskiem Komisji.

d) W związku z pełnieniem funkcji nie może:
– prowadzić w sposób bezpośredni lub pośredni jakichkolwiek spraw osobi-

stych lub działalności gospodarczej, które mogłyby kolidować lub wskazywać na 
konfl ikt z wypełnianiem jego obowiązków jako członka KNF;

− podejmować działań, które mogłyby narazić KNF na utratę zaufania spo-
łecznego,

– nabywać na własny lub cudzy rachunek papierów wartościowych lub innych 
instrumentów fi nansowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu zorga-
nizowanego, a także tych, które są przedmiotem oferty publicznej.

e) W chwili rozpoczęcia pełnienia funkcji powinien złożyć przewodniczącemu 
Komisji oświadczenie o posiadanych rachunkach papierów wartościowych, liczbie 
i rodzaju papierów wartościowych oraz innych instrumentów fi nansowych, danych 
o funduszu inwestycyjnym, w którym posiada jednostki uczestnictwa i dokonanych 
transakcjach papierami wartościowymi lub innymi instrumentami fi nansowymi.

Komisja jest więc specyfi cznym, wieloinstytucyjnym organem państwa, cha-
rakteryzuje się niezależnością instytucjonalną i funkcjonalną.

Niezależność instytucjonalna wyraża się tym, iż Komisja nie podlega żadnemu 
organowi państwa. Nie ponosi odpowiedzialności za realizację zadań ustawowych

2 DzUrz Komisji Nadzoru Finansowego nr 2/2007, poz. 4.
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przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz nie może być roz-
wiązana w okresie swej kadencji. Nadzór ogólny nad KNF sprawuje prezes Rady 
Ministrów, który powołuje przewodniczącego Komisji na 5-letnią kadencję. 
W okresie kadencji przewodniczący nie może być odwołany z przyczyn merytorycz-
nych (np. za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków, niewłaściwe kierowanie 
pracą Komisji). Odwołanie może nastąpić tylko z powodu skazania za przestępstwo 
umyślne, rezygnacji lub utraty zdolności do pracy z powodu długotrwałej choro-
by. W ustawie sformułowano katalog podstawowych wymagań, które powinien 
spełniać kandydat na to stanowisko. Zaliczono do nich między innymi posiadanie 
odpowiedniej wiedzy w zakresie nadzoru nad rynkiem fi nansowym w Polsce, do-
świadczenie zawodowe w podmiotach działających na tym rynku. Ponadto kandydat 
powinien mieć nieposzlakowaną opinię i dawać rękojmię prawidłowego wykony-
wania zadań. Przepisy ustawy NF nie przewidują powoływania na to stanowisko 
w drodze konkursu. Decyzję o powołaniu przewodniczącego Komisji podejmuje 
samodzielnie premier, powołuje też i odwołuje – na wniosek przewodniczącego 
Komisji – dwóch jego zastępców, będących członkami Komisji. W odniesieniu do 
kandydatów na zastępców przewodniczącego obowiązują te same wymagania kwa-
lifi kacyjne, jak wobec przewodniczącego. Przewidziana jest możliwość odwołania 
zastępcy przewodniczącego, jeśli przewodniczący Komisji uzna, iż zastępca nie 
realizuje swych zadań i negatywnie ocenia jego pracę; wówczas zgłasza wniosek 
o odwołanie do premiera. Przepisy ustawy NF nie przewidują odwołania pozosta-
łych członków Komisji. Organy i instytucje delegujące przedstawicieli do składu 
KNF mogą według uznania oceniać działania swego przedstawiciela i ewentualnie 
go odwołać, kierując jednocześnie do składu Komisji innego reprezentanta. 

Komisja corocznie składa premierowi sprawozdanie ze swej działalności. Sta-
nowi ono informację dla premiera o efektach działań nadzoru i o sytuacji na nad-
zorowanych rynkach fi nansowych w świetle oceny organu nadzoru. 

Autonomia państwowego organu nadzoru nad rynkiem fi nansowym nie oznacza 
braku kontroli nad jego działalnością przez właściwe organy państwa. Komisja 
– jako organ administracji rządowej – stosownie do postanowień konstytucji pod-
lega kontroli obligatoryjnej dokonywanej przez Najwyższą Izbę Kontroli. (Szerzej 
o kontroli Komisji przez NIK w dalszej części artykułu). Premier – w ramach 
uprawnień nadzorczych – ma prawo za pośrednictwem swojej kancelarii przepro-
wadzać kontrole tego organu administracji rządowej. Komisja jest jednostką sektora 
fi nansów publicznych, której wydatki limituje ustawa budżetowa. Podlega kontroli 
Ministerstwa Finansów i właściwego urzędu kontroli skarbowej. 

Niezależność funkcjonalna oznacza prawo do podejmowania samodzielnie 
stosownych decyzji i postanowień w ramach posiadanych kompetencji. KNF 
jako organ kolegialny wydaje decyzje w formie uchwał, które podejmuje zwykłą 
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większością głosów, w obecności co najmniej 4 osób wchodzących w jej skład. 
W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji. Do po-
stępowania Komisji przed tym organem stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego3. Do decyzji Komisji stosuje się 
odpowiednio przepis art. 127, ust. 3 k.p.a., z wyjątkiem niektórych spraw uregu-
lowanych w innych ustawach. Decyzje Komisji dotyczące banków, o charakterze 
licencyjnym i administracyjnym – stosownie do postanowień Prawa bankowego 
(art. 11 znowelizowanej ustawy o Prawie bankowym), mają moc ostatecznych 
decyzji administracyjnych i podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Katalog 
spraw, w których decyzje są ostateczne określa art. 11 Prawa bankowego. Decyzje 
w powyższych sprawach nie podlegają odwołaniu, ale mogą być zaskarżone do 
sądu administracyjnego. Komisja ma prawo upoważnić przewodniczącego, jego 
zastępców oraz pracowników urzędu KNF do podejmowania działań w zakresie 
jej właściwości, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych. 
Upoważnienia te nie mogą jednak dotyczyć określonych spraw, których katalog 
zawiera art. 12 ust. 2 ustawy NF. 

Komisja ma pewną samodzielność fi nansową. Jako organ administracji pań-
stwowej jest jednostką sektora fi nansów publicznych, nie jest jednak fi nansowana ze 
środków budżetowych, nie jest więc jednostką budżetową. Ustawa budżetowa okre-
śla dla Komisji jedynie roczny limit wydatków stanowiących koszty działalności 
KNF i jej urzędu. Dochody instytucja ta uzyskuje od podmiotów nadzorowanych, 
które na rzecz Komisji dokonują wpłat; wysokość i zasady ich wnoszenia regulują 
wymienione wcześniej ustawy dotyczące poszczególnych sektorów rynku fi nanso-
wego. Należności z tytułu tych wpłat podlegają postępowaniu egzekucyjnemu. 

Zasady wynagradzania kierownictwa KNF oraz pracowników urzędu Komisji 
określa prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia. 

Organem wykonawczym Komisji jest Urząd Kontroli Nadzoru Finansowe-
go, któremu został nadany statut zarządzeniem nr 172 prezesa Rady Ministrów 
z 22 listopada 2006 r.4 W Urzędzie utworzone zostały cztery piony realizujące 
zadania w zakresie nadzoru nad poszczególnymi sektorami rynku fi nansowego 
(Nadzoru Rynku Kapitałowego, Nadzoru Ubezpieczeniowego, Nadzoru Emery-
talnego, Nadzoru Bankowego) oraz trzy piony z zakresu nadzoru analitycznego 
i spraw prawno-organizacyjnych (Polityki Rozwoju Rynku Finansowego i Polityki 
Międzyresortowej, Prawno-Legislacyjny i Organizacyjny). Piony te wykonują 
swoje zadania przez departamenty i biura. Przewodniczący Komisji w drodze za-
rządzenia nadaje Urzędowi regulamin organizacyjny.

3 DzU z 2000 r., nr 98, poz. 1071, ze zm.
4 MP nr 84, poz. 852, ze zm. 
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Komisja sprawuje w imieniu państwa nadzór nad większością sektorów 
rynku fi nansowego w Polsce. Podstawowe zadania i kompetencje organów nad-
zoru w odniesieniu do określonych sektorów rynku fi nansowego normują usta-
wy regulujące organizację i funkcjonowanie oraz nadzór nad podmiotami tych 
sektorów5. 

Nadzór Komisji nad rynkiem fi nansowym obejmuje:
– nadzór bankowy,
– nadzór nad rynkiem kapitałowym,
– nadzór ubezpieczeniowy,
– nadzór emerytalny,
– nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego,
– nadzór uzupełniający (nad konglomeratami fi nansowymi)
Ponadto nadzorowi Komisji podlega działalność Poczty Polskiej na zasadach 

określonych w Prawie bankowym i w ustawie NF. Działalność Poczty Polskiej 
podlegająca nadzorowi Komisji została określona w ustawie z 30 lipca 1997 r. 

5 Ustawy regulujące funkcjonowanie sektorów rynku fi nansowego nadzorowanych przez KNF:
a) w zakresie nadzoru bankowego:

1) ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (DzU z 2002 r., nr 72, poz. 665, ze zm.);
2) ustawa z 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (DzU z 2005 r., nr 1, poz. 2, ze zm.);
3) ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i banków zrze-

szających (DzU nr 19, poz. 152, ze zm.);
b) w zakresie nadzoru emerytalnego:

1) ustawa z 28.08.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU z 2004 r., 
nr 159, poz. 1667, ze zm.);

2) ustawa z 20.04.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (DzU nr 116, poz. 1207, ze 
zm.);

3) Ustawa z 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (DzU nr 116, poz. 1205, ze zm.);
4) Ustawa z 22.05.2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczo-

nych (DzU nr 124, poz. 1153, ze zm.);
c) w zakresie nadzoru ubezpieczeniowego:

1) ustawa z 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU nr 124, poz. 1151, ze zm.);
2) ustawa z 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (DzU nr 124, poz. 1154, ze zm.);

d) w zakresie rynku kapitałowego:
1) ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (DzU nr 183, poz. 1538, ze zm.);
2) ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów fi nansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539, ze zm.);
3) ustawa z 27.05. 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU nr 146, poz. 1546, ze zm.);
4) ustawa z 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (DzU nr 183, poz. 1537);

e) w zakresie nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego:
1) ustawa z 12.09.2000 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (DzU nr 169, poz. 1385, ze 

zm.);
f) w zakresie nadzoru uzupełniającego:

1) ustawa z 15.04.2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami 
ubezpieczeń i fi rmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu fi nansowego (DzU nr 83, 
poz. 719).
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o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej „Poczta Polska”6, w art. 
10 ust. 3 (świadczenie usług bankowych).

Prezes Komisji proponuje objąć państwowym nadzorem działalność instytucji 
fi nansowej – Kasy Krajowej Spółdzielni Oszczędnościowo-Kredytowych oraz 
doradców i pośredników fi nansowych7. Doradcy i pośrednicy fi nansowi powinni 
także podlegać licencjonowaniu, co byłoby korzystne dla klientów, gdyż gwaran-
towałoby najwyższe jakościowe standardy tej profesji.

Komisja Nadzoru Finansowego przejęła określone w wymienionych ustawach, 
regulujących funkcjonowanie sektorów rynku fi nansowego, kompetencje zniesio-
nych organów nadzoru. Organy te miały szerokie uprawnienia licencyjne, regu-
lacyjne, nadzorczo-kontrolne i inne. Ponadto zniesione organy były wyposażone 
w uprawnienia do stosowania wobec nadzorowanych podmiotów sankcji za naru-
szenie prawa. Sankcje te związane były z kompetencjami licencyjnymi (ograni-
czenie zakresu działalności, zawieszenie działalności, odebranie zezwolenia) lub 
miały charakter kar fi nansowych dla podmiotu lub członków kierownictwa, a także 
personalnych (odwołanie członków kierownictwa).

Istotną rolę w ramach nadzoru odgrywają kontrole (inspekcje) przeprowadzane 
przez inspektorów Komisji w nadzorowanych podmiotach. Obiektywne i rzetelne 
ustalenia kontroli mogą być podstawą do podjęcia przez Komisję decyzji dotyczą-
cych wyżej opisanych sankcji.

Zasady i tryb prowadzenia kontroli w nadzorowanych przez KNF podmiotach 
regulują w zasadzie wspomniane wcześniej ustawy normujące nadzór nad poszcze-
gólnymi segmentami rynku fi nansowego. W odniesieniu do banków tryb prowadze-
nia czynności kontrolnych w tych podmiotach określiła uchwała nr 2/2008 Komisji 
Nadzoru Finansowego z 8 stycznia 2008 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru 
bankowego8. Podkreślić należy, że kompetencje kontrolerów (inspektorów) organu 
nadzoru zapewniają możliwość wszechstronnego badania działalności podmiotów 
nadzorowanych. Inspektorzy mają nieograniczony dostęp do dokumentów jedno-
stek, w tym informacji objętych tajemnicą zawodową oraz informacji poufnych 
dotyczących emitentów instrumentów fi nansowych. Zasady i tryb postępowania 
kontrolnego powinien być, moim zdaniem, ujednolicony i obowiązujący wszystkie 
podmioty nadzorowane przez Komisję. Występują bowiem różnice w trybie po-
stępowania kontrolnego prowadzonego w różnych sektorach rynku fi nansowego. 
Według postanowień wspomnianej uchwały Komisji, zarząd banku ma prawo 
przedłożyć swe stanowisko do treści protokołu i zgłosić zastrzeżenia. Inspektorzy 
KNF nie są jednak zobowiązani do rozpatrzenia tych zastrzeżeń. Także dyrektor 

6 DzU nr 106, poz. 675, ze zm.
7 Wywiad z przewodniczącym KNF S. Kluzą, „Dziennik” z 25.09.2007 r.
8 DzUrz KNF nr 1/2008, poz. 1
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zarządzający pionem Nadzoru Bankowego (NB) nie ma obowiązku podjęcia od-
powiednich działań w celu rozpatrzenia i ustosunkowania się do zastrzeżeń oraz 
ewentualnego dokonania stosownych badań inspekcyjnych zagadnień i spraw obję-
tych zastrzeżeniem. Dyrektor zarządzający pionem Nadzoru Bankowego sporządza 
projekt zaleceń poinspekcyjnych, który przedkłada do podpisu przewodniczącemu 
KNF. Przepisy uchwały KNF nie nałożyły na dyrektora zarządzającego pionem 
NB obowiązku poinformowania zarządu kontrolowanego banku o rozpatrzeniu 
zastrzeżeń i stanowisku Urzędu KNF w tej sprawie.

Należy zwrócić uwagę, iż protokół z inspekcji kompleksowej zawiera ogólną 
ocenę sytuacji ekonomiczno-fi nansowej banku oraz oceny badanych obszarów 
i jego działalności (§40 ust.1 cyt. uchwały KNF).

Przepisy wspomnianej wyżej ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 
dają kontrolowanym podmiotom prawo zgłoszenia przewodniczącemu Komisji 
umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli. Przewodniczący Komisji ma 
obowiązek rozpatrzyć te zastrzeżenia i podjąć stosowne działania. W razie uwzględ-
nienia zastrzeżeń przewidziane są zmiany protokołu w niezbędnym zakresie, 
w formie pisemnego aneksu, który przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu. 
O nieuwzględnieniu zastrzeżeń informuje kontrolowanego przewodniczący Komisji. 
Przepisy ustawy wprowadziły obowiązek podpisania protokołu przez reprezentan-
tów kontrolowanego podmiotu, mimo zgłoszenia zastrzeżeń do jego treści. Wydanie 
zaleceń pokontrolnych powinno być zawsze poprzedzone dokonaniem badań w celu 
rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń. Wymagają tego zasady kontradyktoryjności 
i prawdy obiektywnej stosowane w postępowaniu kontrolnym. 

Pozytywnie ocenić należy rozszerzenie na cały rynek kapitałowy tzw. postępo-
wania wyjaśniającego (wprowadzonego wymienioną ustawą o nadzorze kapitało-
wym), mającego na celu ustalenie, czy istnieją podstawy do złożenia zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w ustawach regulujących ten 
rynek i innych ustawach – w zakresie dotyczącym czynów skierowanych przeciw 
interesom uczestników rynku kapitałowego – lub do wszczęcia postępowania ad-
ministracyjnego w sprawie naruszenia prawa w zakresie podlegającym nadzorowi 
KNF. Postępowanie to zarządza przewodniczący. 

Poza zadaniami nadzorczymi, określonymi w wymienionych wcześniej usta-
wach regulujących funkcjonowanie różnych segmentów rynku fi nansowego, ustawa 
NF nałożyła na KNF nowe zadania, polegające na podejmowaniu działań służących 
prawidłowemu funkcjonowaniu rynku fi nansowego oraz mających na celu jego 
rozwój i konkurencyjność. Przykładem tych działań jest uchwała nr 9908 KNF 
z 18 maja 2008 r.9, rekomendująca podmiotom fi nansowym stosowanie „Kanonu 

9 DzUrz KNF nr 3 z 2008 r., poz. 9.
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dobrych praktyk rynku fi nansowego”. Kanon ten artykułuje podstawowe wartości 
i zasady etyczne przyświecające instytucjom fi nansów.

Do zadań omawianego organu należy także udział w przygotowaniu projektów 
normatywnych z zakresu nadzoru nad rynkiem fi nansowym. Nowemu organowi 
nadzoru stworzono możliwość polubownego i pojednawczego rozstrzygania spo-
rów między uczestnikami rynku fi nansowego. Przy Komisji utworzony został sąd 
polubowny, którego celem jest rozpatrywanie sporów między podmiotami podle-
gającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług, a zwłaszcza wynikających ze 
stosunków umownych. Postępowanie przed sądem odbywać się będzie na podstawie 
przepisów postępowania cywilnego. 

Kontrola działalności organu nadzoru przez Najwyższą Izbę Kontroli

Komisja Nadzoru Finansowego jako organ administracji rządowej – podlega 
obligatoryjnej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli. Badania działalności tego 
organu prowadzone przez Izbę muszą być wszechstronne, z zastosowaniem czte-
rech kryteriów oceny (legalności, gospodarności, celowości, rzetelności). Celem 
kontroli tej państwowej instytucji powinna być ocena prawidłowości, efektywności 
i skuteczności prowadzonego przez nią w imieniu państwa nadzoru nad poszczegól-
nymi sektorami rynku fi nansowego. Problematyka nadzoru państwa nad rynkiem 
fi nansowym, w tym bankowym, funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi oraz 
systemem ubezpieczeń wiąże się ściśle zarówno z polityką pieniężną państwa, jak 
i systemem budżetowym. Konstytucja RP powierzyła NIK dokonywanie corocz-
nych ocen realizacji budżetu państwa i polityki pieniężnej oraz przedkładanie ich 
Sejmowi. Wydaje się, iż prowadzenie kontroli i dokonywanie oceny funkcjonowa-
nia państwowego organu nadzoru nad rynkiem fi nansowym powinno być stałym 
zadaniem Najwyższej Izby Kontroli. Ustalenia kontroli dotyczące działalności 
KNF Izba mogłaby wykorzystywać przy opracowaniu wspomnianych analiz wy-
konania budżetu i realizacji założeń polityki pieniężnej państwa. Analizy te byłyby 
wzbogacone o ocenę pracy rządu w zakresie nadzoru nad rynkiem fi nansowym.

Wyniki kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i jej Urzędu Najwyższa Izba 
Kontroli przekazuje przewodniczącemu Komisji w stosownym wystąpieniu. NIK 
może poinformować także prezesa Rady Ministrów, który jest organem nadzoru-
jącym Komisję, o istotnych ustaleniach kontroli. Negatywna ocena działalności 
Komisji i jej przewodniczącego przez Najwyższą Izbę Kontroli zawarta w wy-
stąpieniu do premiera nie może być podstawą do sformułowania – stosownie do 
art. 60, ust. 2 ustawy o NIK – opinii wskazującej na niezasadność zajmowanego 
stanowiska przez przewodniczącego. Jak zaznaczono wcześniej, przewodniczący 
Komisji w okresie kadencji nie może być odwołany z tego stanowiska z przyczyn 
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merytorycznych. Powyższa ocena pracy przewodniczącego KNF dokonana przez 
Izbę może być przydatna przy rozpatrywaniu kandydatury tej osoby na objęcie 
stanowiska w następnej kadencji. Natomiast w wypadku działalności zastępców 
przewodniczącego negatywna ocena ich pracy przez NIK może stanowić podsta-
wę do skierowania do przewodniczącego KNF wniosku o rozważenie odwołania 
w razie stwierdzenia ich odpowiedzialności za zaistniałe nieprawidłowości. Prze-
wodniczący może skierować do premiera wniosek o odwołanie zastępcy z zaj-
mowanego stanowiska. W odniesieniu do członków wchodzących w skład Komi-
sji, na podstawie ustawy NF, Izba nie jest uprawniona do formułowania wniosku 
o ich odwołanie. NIK może poinformować organy delegujące do składu Komisji 
o wynikach kontroli tej instytucji. Mogą one odpowiednio wykorzystać te informa-
cje do podjęcia ewentualnego odwołania członka Komisji i skierowania nowego 
reprezentanta.

W stosunku do pracowników Urzędu KNF Najwyższa Izba Kontroli może – na 
podstawie art. 60, ust. 3 ustawy o NIK – w wystąpieniu do przewodniczącego KNF 
zawrzeć oceny wskazujące na niezasadność zajmowania stanowiska przez osoby 
odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości. 

Informacje o wynikach kontroli KNF Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi. 
NIK – jako najwyższy organ kontroli państwowej – dostarcza Sejmowi informacje 
o systemie funkcjonowania państwa, w tym szczególnie o działalności naczelnych 
i centralnych organów administracji rządowej. Jeśli z ustaleń kontroli wyniknęłyby 
istotne zarzuty dotyczące działalności przewodniczącego KNF (kierującego central-
nym organem administracji rządowej i Urzędem KNF), NIK przedkłada Sejmowi 
uchwalone przez Kolegium Izby wystąpienie zawierające te zarzuty (art. 7 ust. 1 
pkt 6 ustawy o NIK). Przedkładane przez NIK wyżej wymienione dokumenty organ 
władzy ustawodawczej wykorzystuje stosownie do swych kompetencji.

Izba może ponadto zgłosić Sejmowi wniosek w sprawie rozpatrzenia przez 
ten organ określonych, wynikających z badań kontrolnych problemów systemu 
fi nansowego, w tym szczególnie wymagających nowych rozwiązań legislacyjnych 
lub podjęcia stosownych środków przeciwdziałających stwierdzonym zagrożeniom 
dla tego systemu.

Ustawowym obowiązkiem NIK jest przedkładanie informacji o wynikach waż-
niejszych kontroli Prezydentowi RP. Informacje o ustaleniach kontroli działalności 
KNF Izba przesyła Prezydentowi RP, który może wykorzystać je do oceny pracy 
jego przedstawiciela w składzie Komisji. 

Najwyższa Izba Kontroli, kontrolując organ administracji rządowej, ma obowią-
zek badać realizację ustaw i innych aktów normatywnych w zakresie działalności 
fi nansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej tych organów. Zapewnia 
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to przeprowadzenie w sposób wszechstronny kontroli działalności wymienionego 
organu.

Dokonaniu przez NIK wszechstronnej kontroli działalności KNF jako organu 
administracji rządowej stoją na przeszkodzie przepisy ograniczające inspektorom 
NIK dostęp do informacji stanowiących tajemnicę zawodową w podmiotach dzia-
łających w poszczególnych sektorach rynku fi nansowego. Materiały pokontrolne 
i inne uzyskane w ramach nadzoru przez Komisję, zawierające ustawowo chronio-
ne tajemnice zawodowe, nie mogą być ujawniane inspektorom Izby niemającym 
uprawnień do dostępu do tych informacji. Stosownie do art. 16 ustawy NF, prze-
wodniczący Komisji i jego zastępcy oraz pracownicy Urzędu KNF, a także osoby 
zatrudnione w Urzędzie na podstawie umowy o dzieło lub umowy-zlecenia, są 
zobowiązani do nieujawniania osobom nieuprawnionym informacji chronionych 
na podstawie odrębnych ustaw. 

Przepisy Prawa bankowego nie dają inspektorom NIK dostępu do informacji 
stanowiących tajemnicę bankową. Prawo do korzystania z tej informacji mają 
inspektorzy nadzoru bankowego (aktualnie inspektorzy KNF). W tych warun-
kach materiały pokontrolne KNF zawierające informacje objęte tajemnicą ban-
kową nie są dostępne kontrolerom NIK. Bez ich zbadania inspektor NIK nie jest 
w stanie dokonać oceny działalności nadzorczo-kontrolnej KNF w odniesieniu do 
sprawowanego nadzoru bankowego. Prawo bankowe (art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. f) 
dopuszcza do informacji stanowiącej tajemnicę bankową jedynie prezesa NIK. 
Na jego żądanie bank, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 
kontrolnego – według przepisów ustawy o NIK – w określonym kontrolowanym 
podmiocie, ma obowiązek udzielić informacji objętej tajemnicą bankową, a doty-
czącej tego podmiotu.

Inspektorzy NIK nie mają dostępu do tajemnicy zawodowej obejmującej in-
formacje dotyczące chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących 
obrotu instrumentami fi nansowymi i innymi czynnościami na rynku kapitałowym, 
określonymi w art. 147 wspomnianej wcześniej ustawy o obrocie instrumentami 
fi nansowymi. Informacje stanowiące tajemnicę zawodową na rynku kapitałowym 
mogą być ujawnione jedynie na żądanie prezesa NIK lub upoważnionego przez 
niego kontrolera, ale tylko w zakresie dotyczącym jednostki kontrolowanej, jako 
niezbędne do ustalenia stanu faktycznego w prowadzonym postępowaniu pokon-
trolnym (art. 149 pkt. 5 ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi). 

Ograniczenie w dostępie do tajemnicy zawodowej związanej z działalnością 
funduszy inwestycyjnych wynika z przepisów ustawy o funduszach inwestycyj-
nych. Informacje stanowiące tajemnicę zawodową związaną z tymi funduszami nie 
mogą być ujawniane kontrolerom NIK. Jedynie na żądanie prezesa NIK lub upo-
ważnionego przez niego inspektora mogą być udostępnione informacje w zakresie 

Komisja Nadzoru Finansowego a NIK
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danych dotyczących jednostki kontrolowanej, jeśli są one niezbędne do ustalenia 
stanu faktycznego w postępowaniu kontrolnym dotyczącym tej jednostki (art. 281 
pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych). A zatem informacje stanowiące 
tajemnice zawodowe dotyczące jednostki nie kontrolowanej przez NIK nie mogą 
być udostępnione inspektorom NIK. Dokumenty poinspekcyjne i nadzorcze, któ-
rymi dysponuje Komisja, nie mogą być poddane kontroli przez inspektorów NIK, 
co uniemożliwia dokonanie oceny jej działalności w zakresie kontroli podmiotów 
zajmujących się funduszami inwestycyjnymi. 

Poza wyżej opisanymi ograniczeniami w dostępie do informacji objętych ta-
jemnicą zawodową kontrolerzy NIK mogą mieć trudności w uzyskaniu materiałów 
kontrolnych i nadzorczych z badań podmiotów działających w innych segmentach 
rynku fi nansowego. Ograniczenia tego typu mogą dotyczyć nadzorowanych przez 
Komisję podmiotów sektora ubezpieczeniowego, emerytalnego, a także z nadzoru 
uzupełniającego (nad konglomeratami fi nansowymi). Wyżej wymienione sekto-
ry także dysponują informacjami objętymi tajemnicą zawodową. Przykładowo, 
według wymienionej wcześniej ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art. 19 
ust. 1), zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dotyczącej 
poszczególnych umów ubezpieczenia. Inspektor NIK może uzyskać informację 
o treści umów ubezpieczeniowych zawartych tylko przez jednostkę objętą kontrolą 
Izby (art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej). 

Uprawnienia kontrolne NIK wobec instytucji fi nansowych

Instytucje fi nansowe prowadzą działalność regulowaną i nadzorowaną przez 
państwo. Instytucje te zarządzają i gospodarują poważnymi środkami fi nansowymi 
ludności, przedsiębiorstw oraz innych organizacji i stowarzyszeń. Przykładowo, 
aktywa towarzystw funduszy emerytalnych przekroczyły już kwotę 170 mld zł 
i permanentnie wzrastają z tytułu składek wpłacanych przez 13 mln ubezpieczo-
nych. Państwo nie może więc uchylać się od odpowiedzialności za sektor fi nan-
sowy. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom rynku fi nansowego. 
Podjęcie działalności w formie instytucji fi nansowej wymaga zezwolenia lub kon-
cesji właściwego organu państwa. W celu uzyskania takiego zezwolenia założyciel 
instytucji musi spełniać określone w ustawach warunki i wymagania. Większość 
instytucji fi nansowych to podmioty niepubliczne, będące w rękach kapitału za-
granicznego, np. aktywa sektorów bankowego i ubezpieczeniowego należące do 
kapitału zagranicznego wynoszą 70-80%. Rządowy program prywatyzacji na lata 
2008–201110 przewiduje prywatyzację wszystkich 13 spółek będących instytucjami

10 <www.msp.gov.pl>. 
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fi nansowymi, które są nadzorowane przez ministra skarbu państwa. Sektor insty-
tucji fi nansowych będzie więc w zasadzie sprywatyzowany (z wyjątkiem Banku 
Gospodarstwa Krajowego). Nadzór państwa nad sektorem instytucji fi nansowych 
sprawują: minister fi nansów (kierujący działem administracji rządowej: instytucje 
fi nansowe), minister skarbu państwa (nadzorujący spółki SP będące instytucjami 
fi nansowymi) oraz KNF.

Najwyższa Izba Kontroli ma ograniczony zasięg kontrolny wobec instytucji 
fi nansowych. Instytucje fi nansowe będące podmiotami niepublicznymi podlegają 
kontroli Izby w ograniczonym zakresie przedmiotowym (art. 203 ust. 3 Konstytucji 
i art. 2 ust. 3 ustawy o NIK). Podmioty niepubliczne Izba może kontrolować tylko 
w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek i środki państwowe lub komu-
nalne oraz wywiązują się z zobowiązań fi nansowych na rzecz państwa. Ponadto 
inspektorzy NIK w tych instytucjach nie mają uprawnień do dostępu do informa-
cji stanowiących tajemnicę zawodową. Najwyższy organ kontroli państwowej 
nie został wyposażony w uprawnienia do pełnej kontroli instytucji fi nansowych, 
a szczególnie do badania realizacji przez te instytucje zadań oraz przestrzegania 
warunków zawartych w zezwoleniach, koncesjach i licencjach udzielonych przez 
właściwe organy państwa.

*

W celu zapewnienia Najwyższej Izbie Kontroli możliwości dokonania wszech-
stronnej kontroli – zgodnie z art. 203 ust. 1 Konstytucji i art. 2 ust. 1 ustawy 
o NIK – Komisji Nadzoru Finansowego, będącej organem administracji rządowej 
odpowiedzialnej za nadzór państwa nad omawianym rynkiem, wydaje się celowe 
– moim zdaniem – nadanie Izbie prawa dostępu do informacji stanowiących ta-
jemnice zawodowe. 

mgr Stanisław Laskowski
emerytowany wicedyrektor

 Delegatury NIK w Łodzi
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Paweł Wieczorek

KLASTRY  W  POLSCE

Koncepcja klastrów1 w tzw. starych krajach Unii Europejskiej uważana jest za 
skuteczny sposób kreowania konkurencyjności na poziomie mikroekonomicznym 
oraz regionalnym, będący jedną z odpowiedzi na wyzwania globalizacji. Rozwój 
struktur klastrowych oznacza odejście od pojmowania rywalizacji rynkowej głównie 
w kategoriach gry o sumie zerowej (aby ktoś zyskał, ktoś musi stracić) na rzecz 
postrzegania konkurentów także jako partnerów we współpracy korzystnej dla 
wszystkich jej uczestników. Filozofi a ta dotarła już do Polski, ale jeszcze na dobre 
nie zakorzeniła się w kulturze biznesowej. Znaczenie klastrów jako instrumentu 
poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorców będzie 
rosło w miarę wyczerpywania się dotychczasowych źródeł rozwoju gospodar-
czego, opartych zwłaszcza na relatywnie niskich kosztach pracy i innych rezer-
wach prostych. Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, a szczególnie 
w obecnej dekadzie, zainteresowanie tematyką klastrów demonstrują Komisja 
Europejska oraz Rada Europejska, widząc w nich przydatne narzędzie urzeczy-
wistnienia celów strategii lizbońskiej2. 

Doświadczenia państw dawnej Unii pokazują, że obecnie źródeł przewagi 
rynkowej trzeba szukać przede wszystkim w wiedzy oraz zaawansowanych tech-
nologiach, a także w upowszechnieniu koncepcji gospodarczych, które – jak na 
przykład klastry – mają charakter proinnowacyjny. Z tego powodu zagadnienie 

1 W polskojęzycznej literaturze przedmiotu pojęcie klaster jest używane zamiennie z takimi okre-
śleniami, jak: grono (przedsiębiorczości), kompleks przemysłowy, kiść, lokalny system produkcji oraz 
skupisko (przedsiębiorców). 

2 Zob. np. Konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli 13-14.03.2008 r., 
7652/1/108, Bruksela, 20.05.2008 r., s. 5 i 8.
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klastrów powinno w Polsce stać się przedmiotem szerszych niż dotychczas prac 
studyjnych3, co z czasem umożliwi dopracowanie się krajowej polityki opartej na 
klastrach (ang. cluster-based policy – CBP), z powodzeniem stosowanej między 
innymi w niektórych nowych krajach UE (np. na Węgrzech i w Słowenii)4. Rozwój 
klastrów stanowi w wypadku Polski zjawisko bardzo pożądane z uwagi na niską 
innowacyjność polskich fi rm5, małe zainteresowanie przemysłu współpracą ze sferą 
nauki oraz dominującą w działalności biznesowej kulturą drapieżnej konkurencji. 
We wszystkich tych wymiarach upowszechnienie struktur klastrowych może przy-
nieść pozytywne zmiany. 

W powyższym kontekście ważne jest, iż problematyka klastrów w coraz więk-
szym stopniu jest uwzględniana w dokumentach programujących rozwój gospodarczy 
na szczeblu regionalnym, a nawet krajowym. Chodzi tu zwłaszcza o tzw. regionalne 
strategie innowacji (RSI), których celem jest budowa w regionach trwałego partner-
stwa pomiędzy przemysłem a jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, 
służącego podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorców, w tym szczególnie fi rm 
małych i średnich. Rola klastrów została także uwypuklona w przyjętym przez Radę 
Ministrów we wrześniu 2006 r. dokumencie pn. „Kierunki zwiększania innowa-
cyjności gospodarki na lata 2007–2013”, próbującym odpowiedzieć na pytanie, co 
i jak trzeba zrobić, aby siłą polskich przedsiębiorców na konkurencyjnych rynkach 
stała się innowacyjność. Praktycznej realizacji tych działań służy m.in. pogram 
operacyjny „Innowacyjna gospodarka” na lata 2007–2013, przewidujący wspieranie 
fi nansowe przedsięwzięć o znaczeniu ponadregionalnym dotyczących powiązań 
kooperacyjnych oraz sieci proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu. 

Pojęcie klastra, typologia i cechy charakterystyczne

Istotny wpływ na współczesne rozumienie koncepcji klastra wywarły prace 
amerykańskiego ekonomisty Michaela E. Portera, który wskazał, iż dzięki presji na 
wprowadzanie zmian fi rmy osiągają przewagę konkurencyjną na rynku. Zgodnie 

3 M. Gorynia: Klastry – panaceum na konkurencyjność, „Rzeczpospolita” z 21.03.2008 r. (wydanie 
on-line).

4 T. Brodzicki, S. Szultka, P. Tamowicz: Polityka wspierania klastrów, Instytut Badań nad Gospo-
darką Rynkową (IBnGR), Gdańsk 2004, s. 5. Na temat CBP realizowanej przez kraje UE patrz szerzej: 
Cluster policy in Europe. A brief summary of cluster policies in 31 European countries. Europe Innova 
Cluster Mapping Project, Oxford Research, January 2008.

5 Potwierdza to dalekie miejsce Polski w rankingu opartym na tzw. zbiorczym indeksie innowacyj-
ności (ang. summary innovation index – SII), opartym na zestawie 25 wskaźników cząstkowych opisują-
cych efektywność innowacyjną. W edycji SII z 2007 r. Polska została sklasyfi kowana na 32 miejscu (na 
37 państw objętych analizą); gorsze wyniki uzyskały jedynie Turcja, Rumunia, Łotwa, Bułgaria i Chor-
wacja. W porównaniu z poprzednimi latami pozycja Polski niewiele się poprawiła. European innovation 
scoreboard 2007, European Commission, „PRO INNO Europe papers” No 6, February 2008, s. 7.
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z klasyczną defi nicją Portera, klaster oznacza „geografi czne skupisko wzajem-
nie powiązanych fi rm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących 
usługi, fi rm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji 
(na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżo-
wych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również 
współpracujących”6.

W literaturze przedmiotu funkcjonuje także wiele innych defi nicji klastra, przy 
czym większość z nich za główne wyznaczniki tej struktury uznaje cztery nastę-
pujące cechy7:

– koncentrację przestrzenną określonej grupy współzależnych fi rm działających 
w tym samym bądź pokrewnych sektorach gospodarki;

– występowanie interakcji i funkcjonalnych powiązań (poziomych i pionowych) 
pomiędzy fi rmami;

– wypracowanie wspólnej trajektorii rozwoju;
– równoczesne występowanie zjawiska konkurowania a zarazem współpracy8 

w obszarach, w których rywalizujący ze sobą przedsiębiorcy mają wspólne intere-
sy; przedmiotem współpracy mogą być tu zwłaszcza prace badawczo-rozwojowe 
(B+R), rozwój nowych produktów, marketing, udział w targach, modernizacja 
infrastruktury technicznej, szkolenia, jak również inne przedsięwzięcia przekra-
czające możliwości fi nansowe i technologiczne pojedynczych fi rm.

Uwzględniając powyższe, klaster może być rozumiany jako skupisko przedsię-
biorców jednocześnie konkurujących i kooperujących ze sobą w pewnych aspektach 
działalności, a ponadto instytucji i organizacji powiązanych rozbudowanym syste-
mem wzajemnych relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, opartych na 
specyfi cznej ścieżce rozwoju (bazującej na przykład na określonych technologiach 
lub zorientowanej na dany rynek zbytu). Połączenie zasobów, którymi dysponują 
fi rmy klastra, pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konku-
rencyjną9. Chociaż koncepcja klastrów może być traktowana jako pewien wyjątek 
od zasady dominacji gry rynkowej, to jednak w żadnym razie nie oznacza próby 
podważenia racji bytu gospodarki rynkowej z charakterystycznymi dla niej mecha-
nizmami rywalizacji i selekcji. Klastry są tworzone wyłącznie z myślą o tym, aby 
uzyskać przewagę konkurencyjną nad rywalami. Istotę problemu dobrze oddaje 
określenie porównujące klaster do „wyspy kooperacji w oceanie konkurencji”10. 

6 M. E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246 i 248.
7 Por. T. Brodzicki, S. Szultka, P. Tamowicz: Polityka wspierania..., op.cit., s. 7.
8 Ang. coopetition – termin powstały z połączenia słów competition oraz cooperation.
9 T. Brodzicki, S. Szultka: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, „Organizacja 

i Kierowanie” nr 4/2002 (artykuł dostępny w Internecie).
10 M. Gorynia, B. Jankowska: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internalizacja przedsię-

biorstwa, Wydawnictwo Difi n, Warszawa 2008, s. 29.
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Do powstania klastra niezbędne jest występowanie na danym obszarze określo-
nych zasobów materialnych, kadrowych i niematerialnych (kapitału społecznego), 
a zwłaszcza: a) grupy przedsiębiorców gotowych do podjęcia współpracy z konku-
rentami w ściśle zdefi niowanym kręgu spraw; b) ośrodków naukowych oraz B+R 
mogących wnieść do takiej współpracy wkład w formie innowacji, technologii 
oraz know-how; c) zasobów publicznych w postaci kapitału, wykwalifi kowanej siły 
roboczej oraz czynników niewymiernych (np. przepisy prawa, normy i zwyczaje 
biznesowe, etos pracy); d) instytucji okołobiznesowych, które ułatwiają przenie-
sienie poszczególnych inicjatyw do praktyki gospodarczej. Problem przybliża 
rysunek 1. 

Rysunek 1

Czynniki (zasoby) niezbędne do powstania klastra

Źródło: Korzyści dla fi rm klastrowych, prezentacja przedstawiona na spotkaniu panelowym zorganizowa-
nym 22-23.04.2008 r. przez Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich; materiał dostępny w Internecie 
<http://www.klastryswietokrzyskie.pl>.
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Struktury klastrowe powstały w wielu krajach świata, a ich liczba zbliża się 
już prawdopodobnie do 1000. Tworzone są praktycznie we wszystkich sektorach 
gospodarki – zarówno w przemyśle, jak i usługach, w sektorach wysokich tech-
nologii oraz w sektorach tradycyjnych. Ponadto odznaczają się różnym poziomem 
innowacyjności i zawansowania technologicznego, a tym samym różnymi strategia-
mi i perspektywami rozwojowymi. Przykłady funkcjonujących w Polsce klastrów 
zawiera poniższa tabela:

Tabela 1

Nazwa klastra
Przedmiot działalności

Zasięg terytorialny
Koordynator

Liczba podmiotów1)

KLASTER INNOWACYJNY „DOLINA LOTNICZA”
wyroby lotnicze
Polska południowo-wschodnia 
Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
68

Nazwa klastra
Przedmiot działalności

Zasięg terytorialny
Koordynator

Liczba podmiotów

KLASTER BIOTECHNOLOGII, FARMACJI I KOSMETYKÓW
biotechnologia, farmacja, kosmetyki
województwo pomorskie
brak
60

Nazwa klastra
Przedmiot działalności

Zasięg terytorialny
Koordynator

Liczba podmiotów

MAZOWIECKI KLASTER IT
produkty i usługi wspomagające działalność gospodarczą 
województwo mazowieckie
PK-Soft sp. z o.o.
brak danych

Nazwa klastra
Przedmiot działalności

Zasięg terytorialny
Koordynator

Liczba podmiotów

KLASTER BUDOWNICTWO – POLSKA CENTRALNA
budownictwo, technologie informatyczne i komunikacyjne
Polska centralna
Centrum Innowacji NOT
15

Nazwa klastra
Przedmiot działalności

Zasięg terytorialny
Koordynator

Liczba podmiotów

KLASTER PRODUCENTÓW OKIEN I DRZWI „MAZURSKIE OKNA”
stolarka okienna
województwo warmińsko-mazurskie
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
19

Nazwa klastra
Przedmiot działalności

Zasięg terytorialny
Koordynator

Liczba podmiotów

KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH ICT – POMORZE ZACHODNIE
technologie informacyjne i komunikacyjne, informatyka
województwo zachodniopomorskie
Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. 
brak danych

Nazwa klastra
Przedmiot działalności

Zasięg terytorialny
Koordynator

Liczba podmiotów

KLASTER MEDYCYNA POLSKA
usługi medyczne
Polska południowo-wschodnia
Stowarzyszenie Medycyna Polska
35
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Nazwa klastra
Przedmiot działalności

Zasięg terytorialny
Koordynator

Liczba podmiotów

WIELKOPOLSKI KLASTER MEBLARSKI
produkcja mebli i innych wyrobów z drewna
województwo wielkopolskie
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
18

Nazwa klastra
Przedmiot działalności

Zasięg terytorialny
Koordynator

Liczba podmiotów

TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY „PLASTIKOWA DOLINA”
tworzywa sztuczne, wyroby chemiczne
Tarnów i okolice
Tarnowski Klaster Przemysłowy SA
34

Nazwa klastra
Przedmiot działalności

Zasięg terytorialny
Koordynator

Liczba podmiotów

PODKARPACKI KLASTER INFORMATYCZNY
technologie informatyczne
województwo podkarpackie
Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka
15

Nazwa klastra
Przedmiot działalności

Zasięg terytorialny
Koordynator

Liczba podmiotów

INNOWACYJNY „KOCIOŁ PLESZEWSKI”
produkcja kotłów grzewczych
południowa część Wielkopolski
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Oddział Pleszew
100

Nazwa klastra

Przedmiot działalności
Zasięg terytorialny

Koordynator
Liczba podmiotów

INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII 
WĘGLOWYCH
czyste technologie węglowe
województwo śląskie
Główny Instytut Górnictwa
30

Nazwa klastra
Przedmiot działalności

Zasięg terytorialny
Koordynator

Liczba podmiotów

WIELKOPOLSKI KLASTER CHEMICZNY
wyroby chemiczne
województwo wielkopolskie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
brak danych

1) Dane szacunkowe.
Źródło: Portal Innowacji, <http://www.pi.gov.pl>.

Klastry są strukturą dynamiczną, podlegającą w okresie swego istnienia ewo-
lucyjnym zmianom, poczynając od fazy formowania się pionierskich fi rm klastra, 
przez fazę jego wzrostu i stabilizacji, po fazę stopniowego upadku (rysunek 2). 
Z kolei w cyklu życia klastra można wyróżnić – biorąc pod uwagę zmiany w liczbie 
fi rm oraz pracowników w powiązaniu ze zmianami w stopniu heterogeniczności 
wiedzy w klastrze – następujące cztery charakterystyczne etapy11:

11 M. Gorynia, B. Jankowska: Klastry a międzynarodowa…, op.cit., s. 43.
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Rysunek 2
Fazy cyklu rozwoju klastra

Źródło: Regional Clusters in Europe, „Observatory of European SMEs”, European Commission, Brussels 
2002, No 3, s. 15.

Cykl życia klastra

Źródło: M.P. Menzel, D. Fornahl: Clusters life cycles. Dimensions and rationales of cluster development, 
conference on „Geography, innovation and industrial dynamics” in Skoerping, January 2007, s. 9.
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a) formowania się struktury klastrowej, następujący dzięki dyfuzji innowacji 
i pomysłów albo dzięki przyciągnięciu istniejących i rosnących w siłę liderów 
w branży;

b) wzrostu – powiększający się rynek przyciąga naśladowców i konkurentów, 
zaś pracownicy chętniej i szybciej decydują się na zmianę pracodawcy oraz rozwój 
własnych umiejętności; nowe fi rmy starają się budować i utrzymywać wzajemne 
relacje, nadążać za nowymi rozwiązaniami technologicznymi i marketingowymi 
oraz kontynuować podjęte działania innowacyjne;

c) stabilizacji – w miarę, jak proces produkcji staje się bardziej rutynowy, 
w klastrze pojawia się coraz więcej fi rm-naśladowców i wysokość kosztów staje 
się kluczowym źródłem przewagi konkurencyjnej; uczestnicy klastra poszukują 
nisz rynkowych i sposobów na poprawę produktywności;

d) schyłkowy – produkt klastra staje się w pełni zastępowalny, zaś uczestnicy 
tracą stopniowo impet we wdrażaniu innowacji oraz poszukiwaniu nowych wy-
robów i rynków. 

Klastry mogą być efektem starań władz publicznych różnych szczebli, ale 
najczęściej powstają samoistnie w wyniku oddolnych inicjatyw środowisk bran-
żowych. Tworzenie klastrów powinno być wynikiem procesu rynkowego, a nie 
decyzji administracyjnych. To właśnie ze strony rynku muszą nadejść sygnały 
o potrzebie rozwoju klastra, wskazujące na istnienie pewnego potencjału współ-
pracy, zaś rola władz publicznych powinna ograniczyć się do wsparcia pośred-
niego. Może ono polegać na przykład na wspomaganiu rozwoju infrastruktury, 
odpowiednim ukierunkowaniu systemu edukacji, promowaniu marki klastra, szyb-
kim uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego, a także tworzeniu 
inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych oraz funduszy porę-
czeniowych. W wypadku inicjatyw odgórnych istnieje ryzyko zainwestowania 
środków w budowę odizolowanych centrów innowacyjności, wokół których nie 
rozwinie się działalność gospodarcza. W rezultacie powstanie instytucja „papiero-
wa”, która poza ofi cjalną parafą dokumentu inicjującego funkcjonowanie klastra 
w praktyce nie wyjdzie poza biura samorządowców, urzędników państwowych 
czy uczelni. 

Mimo silnie zindywidualizowanego charakteru, klastry odznaczają się pewnymi 
cechami wspólnymi. Przede wszystkim zawsze w grę musi wchodzić skupienie 
współzależnych podmiotów na pewnym obszarze. Firmy uczestniczące w klastrze 
konkurują ze sobą o klienta, ale zarazem współpracują w obszarach, w których 
istnieje wspólnota interesów (obszar B+R, marketing, rozwój infrastruktury tech-
nicznej, doskonalenie kadr). To, iż uczestnicy klastra realizują wspólne projekty, 
nie oznacza utraty przez nich autonomii – w ramach codziennej działalności bi-
znesowej poszczególni przedsiębiorcy samodzielnie podejmują decyzje biznesowe 
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i sami ponoszą związane z tym ryzyko gospodarcze. Wspólna lokalizacja grupy 
fi rm oraz kooperacja w jej ramach tworzy warunki do powstania efektu synergii, 
pozwalającego każdej z fi rm uczestniczących w klastrze na odnoszenie większych 
korzyści z zaangażowanych zasobów, niż korzyści, które mogłyby odnieść te fi rmy 
działając w pojedynkę. Jest to możliwe między innymi dzięki utrzymywaniu przez 
fi rmy klastra związków wybiegających poza relacje typowo rynkowe i obejmują-
cych także relacje nieformalne. Inną, wspólną dla klastrów cechą, jest wypraco-
wywanie specyfi cznych dla danego klastra norm zwyczajowych, niemożliwych do 
mechanicznego powielenia w wypadku innej grupy przedsiębiorstw12. 

Źródła oraz uwarunkowania procesu powstawania klastrów

Przedsiębiorcy, decydujący się na nawiązanie w ramach klastra współpracy 
z innymi fi rmami, liczą na osiągnięcie korzyści wyrażających się w obniżeniu 
jednostkowych kosztów wytwarzania. Koszty te maleją, ponieważ wraz z rozsze-
rzaniem się kręgu kooperujących fi rm wzrasta wielkość zamówień na wytwarzane 
wyroby i usługi oraz powstają warunki do pogłębienia specjalizacji ich producen-
tów. Obniżka kosztów jest możliwa także dzięki powtarzalności dostaw do klienta 
określonych wyrobów i usług. Ponadto fi rmy należące do klastra wspólnie rozwijają 
wiedzę i wypracowują własny język porozumiewania się w działalności bizneso-
wej, co przynosi niższe koszty transakcyjne, towarzyszące realizacji kontraktów 
zawieranych między tymi fi rmami.

Praktyka gospodarcza potwierdza, iż dzięki przynależności do klastra – stwa-
rzającej warunki do konsolidacji kapitałowej i produkcyjnej przedsiębiorców 
funkcjonujących na danym obszarze – łatwiej jest sprostać wyzwaniom globali-
zacji. Według niektórych ocen, fi rmy pozostające poza istniejącymi w ich pobliżu 
strukturami klastrowymi odnotowują zyski nawet o 40% niższe w porównaniu 
z przedsiębiorcami wykorzystującymi szanse związane z uczestnictwem w inicja-
tywach klastrowych13.

Aby klaster mógł powstać, musi być spełnionych równocześnie kilka warun-
ków, w tym zwłaszcza:

– uczestnicy klastra muszą znajdować się na tyle blisko siebie w sensie geo-
grafi cznym, aby mogły wystąpić pozytywne efekty przenikania i korzystania 
z tych samych zasobów;

12 Por. J. Górski: Klastering (i marketing terytorialny) jako forma wzmocnienia polityki rozwoju 
regionów dawnego COP, prezentacja przygotowana na konferencję pt. Centralny Okręg Przemysłowy 
– sukces inwestycyjny dziś i jutro, zorganizowaną w Warszawie 16.01.2008 r. (materiał dostępny w Inter-
necie). M. Gorynia, B. Jankowska: Klastry a międzynarodowa…, op.cit., s. 37-38.

13 M. Gorynia, B. Jankowska: Klastry a międzynarodowa ..., op.cit., s. 31-33.
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– między uczestnikami klastra muszą zachodzić wielopłaszczyznowe związki
 i relacje, przy czym ważne jest, aby interakcje występowały pomiędzy odpowiednio 
dużą liczbą fi rm oraz instytucji tworzących klaster (inaczej mówiąc musi zostać 
przekroczona tzw. masa krytyczna); skupisko powiązanych ze sobą fi rm, które 
spełniają pewne kryteria, ale nie osiągnęły jeszcze „masy krytycznej”, stanowi je-
dynie klaster potencjalny; taka struktura może – ale wcale nie musi – przekształcić 
się w klaster rzeczywisty;

– w regionie musi istnieć określony potencjał partnerstwa oraz współpracy pod-
miotów bazujący na profesjonalizmie, lojalności i szacunku; przedsiębiorcy muszą 
postrzegać klaster jako skuteczny instrument realizacji ich potrzeb biznesowych;

– inicjatywa tworzenia klastra musi się cieszyć wsparciem władz lokalnych, 
wyrażonym na przykład w Regionalnej Strategii Innowacji, a także zainteresowa-
niem instytucji okołobiznesowych, dzięki czemu zapewnione będą odpowiednie 
źródła fi nansowania.

Najlepsze warunki do powstania klastrów tworzy partnerstwo publiczno-pry-
watne, w którym czynnik prywatny powinien być liderem, zaś czynnik publiczny 
spełniać rolę katalizatora rozwoju. Taka formuła umożliwia osiąganie celów waż-
nych dla społeczności lokalnej, przy zachowaniu komercyjnego wymiaru przed-
sięwzięcia. 

Korzyści wynikające z funkcjonowania klastrów

Klastry nie są zwykłym skupiskiem niezależnych podmiotów gospodarczych, 
lecz strukturą, która dzięki swym specyfi cznym cechom wyzwala efekt synergii 
i jest w stanie tworzyć wartość dodaną w rozmiarze przekraczającym prostą sumę 
wartości dodanej uczestników klastra.

Firmy należące do klastra mogą odnosić z tego tytułu wiele korzyści. Należą 
do nich:

– obniżenie kosztów działalności gospodarczej, zwłaszcza w następstwie wy-
stąpienia tzw. efektów skali;

– poprawa wydajności pracy;
– ułatwienie dyfuzji technologii, innowacji i know-how;
– zwiększone zainteresowanie fi rmami klastra ze strony inwestorów (szansa 

na wzmocnienie kapitałowe), ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych 
(szansa na wzmocnienie technologiczne) oraz dostawców różnego rodzaju dóbr 
i usług (szansa na rozwój współpracy kooperacyjnej);

– poprawa pozycji konkurencyjnej;
– ułatwienie procesu budowania marki (branding).
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Poza wyspecyfi kowaniem potencjalnych korzyści, na jakie mogą liczyć fi rmy 
uczestniczące w klastrze, niektórzy badacze podejmują próby określenia pozy-
tywnych efektów w powiązaniu z poszczególnymi cechami struktury klastrowej. 
Ustalenia jednej z takich prób zostały przedstawione na rysunku 3.

Rysunek 3

Korzyści z udziału w klastrze

ZASOBY KORZYŚCI

Korzyści „twarde”1)

 Lokalny łańcuch podażowy
 
 
 
 

 Zwiększenie efektywności – szybszy 
      dostęp, niższe koszty transportu

 Wyspecjalizowana siła robocza  Wyższa produktywność
 Specjalistyczne usługi  Szybszy i łatwiejszy dostęp
 Możliwość wyboru dostawcy  Niższy koszt, wyższa jakość
 Duża liczba fi rm  Możliwość wspólnych przedsięwzięć, 

      w tym pracy w sieciach

Korzyści „miękkie”2)

 Stowarzyszenia

 
 
 

 Wspólna wizja oraz planowanie
 Zaufanie  Współpraca między fi rmami
 Uczenie się  Transfer wiedzy, technologii, know-how
 Nieformalny rynek pracy  Efektywność, możliwość kariery, 

      poczucie bezpieczeństwa

1) Korzyści związane z wykorzystywaniem dróg, portów, gospodarki odpadami, połączeń telekomunika-
cyjnych i innych elementów infrastruktury tradycyjnej.
2) Korzyści związane z funkcjonowaniem lokalnych szkół, uniwersytetów, politechnik, instytucji lokalne-
go samorządu, agencji rozwoju gospodarczego, które w mniej lub bardziej widoczny sposób wspierają 
fi rmy klastra. 
Źródło: D. Zbińkowska: Klastry – idea, defi nicja, praktyka, prezentacja dostępna w serwisie interneto-
wym Sieci Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet, <http://www.kobietywbiznesie.opi.org.pl>.

Jak pokazuje praktyka, funkcjonowanie klastrów przyczynia się w istotny spo-
sób do poprawy pozycji konkurencyjnej uczestniczących w nich fi rm, a pośrednio 
także do konkurencyjności gospodarki regionalnej i narodowej. Po pierwsze, jest 
to możliwe dzięki występowaniu tzw. efektów przenikania (ang. spillover effects) 
wiedzy naukowej, zaawansowanych technologii, know-how oraz zwyczajów i norm 
biznesowych. Różnice w intensywności przenikania wspomnianych czynników 
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powodują, że branże/regiony dysponujące takim samym wyposażeniem w zasoby 
materialne oraz niematerialne mogą charakteryzować się różnym poziomem in-
nowacyjności i konkurencyjności. To, iż klastry pozytywnie wpływają na pozycję 
rynkową, pośrednio potwierdza zainteresowanie korporacji międzynarodowych 
inwestowaniem na obszarze działania klastrów. Inwestorzy dążą do wejścia do 
określonych klastrów, gdyż dostrzegają, że pozwoli to na dostęp do innowacyjnych 
pomysłów oraz specjalistycznych umiejętności, które są istotne z punktu widzenia 
konkurowania na danym rynku.

Po drugie, istotną rolę odgrywają specyfi czne relacje, jakie występują pomię-
dzy podmiotami tworzącymi klaster, polegające na jednoczesnym konkurowaniu 
i współpracy w pewnych dziedzinach. Geografi czna bliskość przedsiębiorstw 
uczestniczących w klastrze sprawia, że presja ze strony rywali jest silnie odczu-
wana i zmusza do ciągłego ulepszania potencjału konkurencyjnego. Bliskość ta 
owocuje specyfi czną wiedzą, poprawą relacji oraz motywacją do działania, które 
fi rmom egzystującym poza klastrem trudno jest uzyskać. Wpływ istnienia klastrów 
na konkurencyjność tworzących je fi rm ujawnia się przede wszystkim w dziedzinie 
potencjału konkurencyjnego i strategii konkurencyjnej, co ilustruje rysunek 4.

Rysunek 4

Klaster a konkurencyjność gospodarki

1) Potencjał konkurencyjny – wszystkie zasoby wykorzystywane lub możliwe do wykorzystania przez 
przedsiębiorcę, a ponadto kultura przedsiębiorstwa, sposób postępowania fi rmy. 
2)  Pozycja konkurencyjna – wynik oceny przez rynek (nabywców) tego, co przedsiębiorstwo oferuje. 
Miarą pozycji rynkowej jest udział w rynku lub osiągnięta sytuacja fi nansowa fi rmy.
3) Strategia konkurencyjna – wykorzystywanie dostępnego zbioru instrumentów konkurowania z myślą 
o uzyskaniu przewagi na rynku, takich jak: jakość produktu, cena, różnorodność asortymentowa wyro-
bów, reklama, promocja sprzedaży itp. 
Źródło: M. Gorynia, B. Jankowska: Klastry a międzynarodowa …, op.cit., s. 106.
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Bariery rozwoju klastrów w Polsce i rola władz w ich przełamywaniu

Proces powstawania klastrów napotyka w Polsce poważne przeszkody, zwią-
zane – po pierwsze – z pewnymi specyfi cznymi cechami (nawykami) dużej części 
krajowych przedsiębiorców, po drugie zaś – z systemowymi uwarunkowaniami, 
w jakich ci przedsiębiorcy funkcjonują, a które niekoniecznie sprzyjają innowa-
cyjności i kreatywności w działalności gospodarczej (tabela 2).

Tabela 2

Najważniejsze bariery w rozwoju klastrów w Polsce

Bariery
mentalne

Słaba
współpraca

Niski poziom
innowacyjności

Problemy
instytucjonalne

− Dominacja fi lozofi i 
konkurencji.

− Niski poziom 
zaufania do innych 
uczestników rynku.

− Strach przed przeję-
ciem przez konkuren-
cję rynku, klientów 
i rozwiązań innowa-
cyjnych.

− Słabe rozumienie 
natury klastra (niski 
poziom wiedzy na 
temat klastrów).

− Słabe formalne powią-
zania między fi rmami.

− Płytkie formy współ-
pracy.

− Słaba współpraca fi rm 
w obszarze B+R oraz 
z ośrodkami naukowy-
mi i B+R.

− Słaba współpraca fi rm 
z instytucjami otocze-
nia biznesu, władzami 
lokalnymi itp.

− Małe zainteresowanie 
podmiotów wdra-
żaniem innowacji, 
nowych technologii 
oraz know-how.

− Wysokie koszty współ-
pracy z sektorem nauki 
i B+R.

− Niska jakość usług 
oferowanych przez 
sektor nauki i B+R.

− Bardzo niska liczba 
uzyskiwanych paten-
tów.

− Brak innowacji o skali 
międzynarodowej. 

− Mała skuteczność 
rozwiązań prawnych 
i fi nansowych, które 
mają zwiększyć za-
interesowanie przed-
siębiorców efektami 
prac B+R.

− Niedostateczny 
rozwój instytucji 
otoczenia biznesu, 
w tym infrastruktury 
fi nansowej.

− Brak kompleksowej 
polityki wspierania 
klastrów.

Źródło: Zestawiono na podstawie: A. Szerenos: Klastry – podstawy teoretyczne, prezentacja dostępna 
w serwisie internetowym Pollasnetu, <http://www.pollasnet.org.pl>. J. Górski: Klastering (i marketing 
terytorialny)…, op. cit.; M. Gorynia, B. Jankowska: Klastry a międzynarodowa…, op.cit., s. 111.

Wskazane w tabeli 2 przeszkody utrudniają rozwój klastrów i ich trwałe zaist-
nienie na mapie biznesowej danego regionu. Ale poważne zagrożenia występują 
również w późniejszych fazach działalności klastrów, także wówczas, gdy wyda-
je się, iż są one już strukturami dojrzałymi i okrzepłymi na rynku. Po pierwsze, 
takie klastry mogą paść ofi arą swojej wyjątkowości i utracić zdolność adaptacji 
do zmieniających się uwarunkowań, czyli po prostu ulec skostnieniu. Po drugie, 
w dłuższym czasie nie zawsze sprawdza się wybrana na etapie tworzenia klastra 
struktura organizacyjna, zwłaszcza jeśli nastąpiłby znaczny jego rozrost (w sensie 
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liczby fi rm) w stosunku do punktu wyjścia. Po trzecie, mogą się ujawnić istotne 
ograniczenia w absorpcji przez fi rmy klastra nowych rozwiązań technologicznych 
i innowacyjnych. Po czwarte wreszcie, mogą się pojawić zagrożenia ze strony 
fi rm stosujących nieuczciwą konkurencję, na przykład oferujących substytuty oraz 
produkty imitujące wyroby wytwarzane w klastrze. 

Z powyższego wynika, że rozwój klastrów w Polsce – wzorem innych państw 
europejskich – powinien być objęty swego rodzaju mecenatem władz publicznych 
(tabela 3). Wsparcie jest potrzebne zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju klastra 
– dużą rolę mogą tu odegrać samorządy poszukując możliwości współpracy z sek-
torem prywatnym w zakresie rozwijania odpowiedniej infrastruktury, prawidłowego 
ukształtowania systemu edukacji (szkolenia zawodowe) czy też promowania marki 
klastra. W miarę rozwoju klastra wsparcie powinno być stopniowo ograniczane. 
Cały czas trzeba dbać o rynkowy charakter klastrów, które powinny powstawać 
jedynie w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe, a nie wskutek promowania 
niejako „na silę” inicjatyw samorządowych bądź akademickich.

Tabela 3

Przykładowe zadania władz publicznych 
związane z rozwojem klastrów w Polsce

Zadania administracji rządowej Zadania administracji samorządowej

– Pomoc w kreowaniu tzw. otoczenia biznesu przez 
tworzenie i wspieranie inkubatorów, parków techno-
logicznych, agencji rozwoju regionalnego, ośrodków 
doradczo-szkoleniowych, funduszy poręczeniowo-po-
życzkowych, regionalnych centrów obsługi inwestora, 
stref przemysłowych oraz lokalnych centrów promocji 
biznesu.

– Wspieranie działalności innowacyjnej oraz B+R, a także 
współpracy między przemysłem a sferą nauki oraz B+R.

– Wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i 
teleinformatycznej.

– Działania ułatwiające uzbrojenie terenu pod przyszłe 
inwestycje.

– Działania mające na celu aktywizację rynku pracy 
przez wspieranie programów szkoleniowych, kursów 
kwalifi kacyjnych, dostosowywanie oferty edukacyjnej 
szkół i uczelni do zapotrzebowania zgłaszanego przez 
pracodawców.

– Identyfi kowanie potencjalnych klastrów.
– Identyfi kowanie trudności w rozwoju kla-

strów występujących na danym obszarze 
oraz wskazywanie możliwości rozwiązania 
poszczególnych problemów.

– Ułatwianie nawiązywania kontaktów 
pomiędzy podmiotami danego klastra oraz 
fi rmami spoza klastra.

– Monitorowanie jakości klastrów (przy 
wykorzystaniu benchmarkingu).

– Działania na rzecz wzmacniania marki 
regionu.

– Partycypowanie w zakładaniu parków 
technologicznych i innych tego rodzaju 
instytucji.

Źródło: Zestawiono na podstawie: J. Górski: Klastering (i marketing terytorialny)..., op.cit.
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Klaster innowacyjny „Dolina Lotnicza” – studium przypadku

Instytucjonalną podstawę klastra lotniczego, skupiającego obecnie kilkadziesiąt 
fi rm, stanowi utworzone w kwietniu 2003 r. Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców 
Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Głównym celem klastra jest przekształce-
nie Polski południowo-wschodniej – gdzie znajduje się 90% krajowego przemysłu 
lotniczego – w jeden z wiodących w Europie regionów produkcji małych samolotów 
i śmigłowców oraz kooperacyjnych wyrobów lotniczych.

Ma temu służyć przede wszystkim:
– stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu lotni-

czego w regionie przez rozwój współpracy z renomowanymi koncernami zagranicz-
nymi w sferze kapitału, produkcji, technologii i rynków, z wykorzystaniem między 
innymi możliwości związanych z funkcjonowaniem Podkarpackiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego AEROPOLIS oraz Mieleckiego Parku Przemysłowego;

– organizacja i rozwijanie efektywnego kosztowo łańcucha dostawców wyro-
bów lotniczych;

– zacieśnienie więzi przemysłu z wyższymi uczelniami (zwłaszcza Politechniką 
Rzeszowską) oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi, m.in. na bazie Polskiej 
Platformy Technologicznej Lotnictwa14, Centrum Zaawansowanych Technologii 
„AERONET – Dolina Lotnicza”15 oraz Laboratorium Badań Materiałów dla Prze-
mysłu Lotniczego16;

– dostosowanie systemu edukacji do potrzeb przemysłu lotniczego; ważną rolę 
w tym zakresie odgrywa inicjatywa powołania Centrum Kształcenia Operatorów 
CEXO17;

– promocja polskiego przemysłu lotniczego w kraju i za granicą.
Utworzenie klastra „Dolina Lotnicza” było naturalną konsekwencją zmian 

strukturalnych w obszarze kapitału, produkcji, technologii, zatrudnienia i rynków, 
jakie dokonały się w minionych 15 latach w fi rmach lotniczych, w powiązaniu 

14 Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa – jedna z 28 tego rodzaju struktur powstałych w Pol-
sce w ślad za inicjatywą Komisji Europejskiej zgłoszoną w 2003 r. – powołana została w celu mobilizacji 
myśli badawczej oraz środków fi nansowych (także funduszy europejskich ujętych w 6 i 7 Programie Ra-
mowym UE) w obszarze nowych materiałów i technologii dla lotnictwa oraz konstrukcji lotniczych. 

15 W konsorcjum sferę nauki reprezentują Politechniki: Rzeszowska, Lubelska, Łódzka, Śląska, 
Częstochowska i Warszawska, a ponadto – Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Lotnictwa, Instytut Podsta-
wowych Problemów Techniki PAN oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN.

16 Otwarta we wrześniu 2007 r. pozawydziałowa jednostka organizacyjna Politechniki Rzeszowskiej, 
prowadząca interdyscyplinarną działalność badawczą i szkoleniową w zakresie materiałów lotniczych.

17 Klaster lotniczy wystąpił z inicjatywą koordynacji programów nauczania w szkołach technicz-
nych z rzeczywistymi potrzebami przemysłu, np. w zakresie kształcenia operatorów obrabiarek sterowa-
nych numerycznie. Wynikiem tej inicjatywy jest porozumienie Centrum Kształcenia Operatorów CEXO, 
obejmujące sześć szkół wraz z ośrodkami kształcenia praktycznego.

Paweł Wieczorek
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z prywatyzacją dawnych wielkich zakładów państwowych18. W ramach klastra 
działa bardzo zróżnicowana grupa fi rm tworzących poszczególne elementy łańcucha 
produkcyjnego, wspieranych przez zaplecze badawczo-rozwojowe oraz instytucje 
otoczenia biznesu (rysunek 5). Niejako obok siebie funkcjonują przedsiębiorstwa 
bardzo duże, ale też fi rmy średnie i małe: producenci wyrobów fi nalnych, dostawcy 
elementów kooperacyjnych, ośrodki naukowe i badawczo-rozwojowe oraz fi rmy 
usługowe (handlowe, zaopatrujące w media itp.), fi rmy z udziałem Skarbu Państwa 
oraz kapitału zagranicznego, fi rmy oparte na kapitale krajowym, w tym fi rmy ro-
dzinne. Różnorodność ta stanowi jeden z wyznaczników siły „Doliny Lotniczej”, 
która jest prawdopodobnie najlepiej rozpoznawalnym polskim klastrem za granicą. 
Rola klastra lotniczego jako instrumentu kreowania innowacyjności i poprawy 
konkurencyjności gospodarki Podkarpacia została uwypuklona w dokumentach 
programujących rozwój regionu19. W latach 2003–2008 klaster umocnił pozycję, 
co ilustrują dane zawarte w tabeli 4.

Tabela 4

Proces rozwoju klastra „Dolina Lotnicza” w latach 2003–2008

Wyszczególnienie 2003 2008

Liczba fi rm uczestniczących w klastrze1) 18 68

Łączne zatrudnienie (w tys. osób) 9.000 20.000

Łączna wielkość eksportu (w mln $) 250 1.000

1) Wykaz 30 wybranych przedsiębiorstw klastra (uszeregowanych według wielkości zatrudnienia) został 
przedstawiony na rysunku 5.
Źródło: M. Darecki: Dolina Lotnicza, Rzeszów, luty 2008 r., prezentacja dostępna w Internecie. 

Wysoce prawdopodobne jest, że w ciągu kilku lat klaster lotniczy rozbuduje 
się, zarówno dzięki przyciąganiu nowych inwestycji zagranicznych20, jak również 
włączaniu się rodzimych przedsiębiorstw różnej wielkości. Równocześnie będzie 

18 Dotyczy to Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów SA, zakupionej w 2001 r. przez 
fi rmę Pratt&Whitney Canada, należącą do amerykańskiego koncernu United Technologies Holding 
(UTH), oraz WSK PZL-Mielec SA – sprzedaną UTH w marcu 2008 r. Na przełomie 2008 i 2009 r. spry-
watyzowana ma zostać również WSK PZL-Świdnik SA.

19 „Regionalna strategia innowacji województwa podkarpackiego na lata 2005–2013”, Rzeszów 
2004 r.; „Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007–2020”, Rzeszów, październik 
2006 r.; „Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2007–2013”, Rzeszów, 
listopad 2007 r.

20 Już obecnie w „Dolinie Lotniczej” kapitał ulokowały (najczęściej w ramach udziału w prywaty-
zacji dawnych przedsiębiorstw państwowych) takie znane koncerny, jak: General Electric, United Tech-
nologies Corp., Pratt&Whitney Canada, Goodrich Ltd., Hispano-Suiza oraz Avio.

Klastry w Polsce
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postępować rozbudowa zaplecza naukowego i badawczo-rozwojowego klastra, 
także przy wykorzystaniu unijnych funduszy strukturalnych. Duże fi rmy lotnicze 
mają co prawda własne biura konstrukcyjne i technologiczne, ale chodzi o stwo-
rzenie znacznie szerszej bazy naukowej i badawczo-rozwojowej, umożliwiającej 
projektowanie rozmaitych wyrobów lotniczych. Wszystko to zwiększy atrakcyjność 
klastra jako partnera we współpracy międzynarodowej realizowanej zarówno z ini-
cjatywy samego przemysłu, jak i pod auspicjami Unii Europejskiej. Wzmocnienia 
wymagają jednak relacje z instytucjami otoczenia biznesu.

*

Działające w Polsce klastry charakteryzują się na ogół dość silnymi powiąza-
niami między fi rmami, szczególnie w ramach łańcucha produktowego, w mniej-
szym zaś stopniu w sferze marketingu. Mają również miejsce częste kontakty fi rm 
produkcyjnych i usługowych z ośrodkami naukowo-badawczymi, co jednak sto-
sunkowo rzadko prowadzi do angażowania się przedsiębiorców uczestniczących 
w klastrach we wspólne prace B+R. Wiele do życzenia pozostawiają również re-
lacje fi rm tworzących klastry z instytucjami otoczenia biznesu, w konsekwencji 
czego możliwości tkwiące w tym obszarze są wykorzystywane w zbyt małym 
stopniu, ze szkodą dla perspektyw rozwojowych fi rm i całych klastrów. Najwięk-
szym problemem dla powstających w Polsce klastrów jest brak silnych powiązań 
z instytucjami fi nansowymi, co wynika również z nierozwiniętego rynku usług 
typu venture capital oraz seed capital. W rezultacie stosunkowo rzadko fi rmy 
uczestniczące w klastrach korzystają z zewnętrznych źródeł fi nansowania, w tym 
z kapitałów wysokiego ryzyka. 

Niezależnie od występujących trudności rozwojowych, proces tworzenia 
w Polsce klastrów systematycznie postępuje. Istotne jest, że klastry zostały u nas 
– podobnie, jak w większości państw Unii Europejskiej – uznane za skuteczny 
czynnik budowania gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawy międzynarodowej 
pozycji rynkowej i będą odgrywać coraz większą rolę. Łącząc elementy konku-
rencji i współpracy, klastry stwarzają działającym w ich ramach przedsiębiorcom 
niepowtarzalne szanse biznesowe, z których – jak pokazuje praktyka – warto 
skorzystać.

dr Paweł Wieczorek

Klastry w Polsce
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Piotr Wasilewski

JAK  UZDRAWIANO  CHORY  SYSTEM

Warunki, w których funkcjonuje system ochrony zdrowia nie tylko w Polsce 
nie są stabilne. Zmieniają się czynniki demografi czne, epidemiologiczne, ewoluują 
także oczekiwania pacjentów. Szybki postęp technologiczny powoduje z kolei wpro-
wadzanie nowych technik diagnozowania i leczenia chorób. Aby sprostać rosnącym 
wymaganiom, system musi być reformowany. Jednocześnie trudno jest wskazać 
ostateczny cel tych działań, bowiem nigdzie nie stworzono idealnych rozwiązań, 
a sytuacja społeczna wymusza dokonywanie zmian systemowych.

Najwyższa Izba Kontroli, badając przekształcenia organizacyjne dokonujące 
się w służbie zdrowia, dużo uwagi poświęciła samodzielnym publicznym zakładom 
opieki zdrowotnej (spzoz). Tę formę działania i fi nansowania zakładów przewidy-
wała ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej1 już w pierwotnym 
jej brzmieniu. Jednak aż do 1996 r. nie była ona praktycznie stosowana.

Wprowadzana od 1 stycznia 1999 r. reforma systemu ochrony zdrowia wyma-
gała, aby wszystkie zakłady opieki zdrowotnej zostały przekształcone w spzoz. 
Tylko jednostki mające osobowość prawną mogły zawierać umowy z płatnikiem 
(kasami chorych) i na tej podstawie uzyskiwać refundację kosztów wykonanych 
świadczeń zdrowotnych. Nadanie zakładom osobowości prawnej, wyposażenie 
w majątek i wprowadzenie zasady, iż spzoz pokrywa z posiadanych środków 
i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań rodziło nadzieję na 
uzdrowienie sytuacji publicznej służby zdrowia. Dotychczasowe doświadczenia, 
wynikające z funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej w formie jednostek

1 Ustawa z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r., nr 14, poz. 89, ze zm.).
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budżetowych, były bowiem negatywne. Podejmowane akcje oddłużania tych za-
kładów nie tylko nie zahamowały narastania zadłużenia, ale wręcz przeciwnie 
– sankcjonowały powszechną tendencję do zaciągania zobowiązań, niemających 
pokrycia w planach fi nansowych.

Niestety wkrótce okazało się, iż usamodzielnienie zakładów, dokonane bez 
ich uprzedniego organizacyjnego i strukturalnego przygotowania2, spowodowało 
odrodzenie się tej tendencji. 

Istotnym elementem przemian w ochronie zdrowia stała się więc restrukturyzacja 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Proces ten miał umożli-
wić dostosowanie organizacyjne i ekonomiczne do funkcjonowania w warunkach 
samodzielności fi nansowej i w konsekwencji uzyskanie korzystnych wyników eko-
nomicznych, a pacjentom zagwarantować zaspokojenie potrzeb zdrowotnych na 
możliwie wysokim poziomie. 

Realizowane w kolejnych latach programy restrukturyzacyjne nie doprowa-
dziły jednak do trwałej poprawy sytuacji fi nansowej publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej w naszym kraju, a procesowi restrukturyzacji towarzyszyły liczne nie-
prawidłowości, co potwierdzają ustalenia kontroli NIK. W ostatnio opublikowanej 
informacji3 Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła ocenę procesu restrukturyza-
cji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2005–2007 
(I półrocze)4. Kontrolą objęto 82 jednostki, w tym m.in.: Ministerstwo Zdrowia, 
49 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 31 jednostek samo-
rządu terytorialnego (organy założycielskie spzoz). 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację programów restruk-
turyzacyjnych przez większość skontrolowanych zakładów. Projekty tych pro-
gramów stanowiły jeden z załączników do wniosku o wszczęcie postępowania 
restrukturyzacyjnego. W trakcie tego postępowania spzoz mogły otrzymać istotne 
wsparcie ze środków publicznych w formie umorzenia części zobowiązań, po-
życzki ze Skarbu Państwa udzielanej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 
Krajowego (ich wykorzystanie NIK oceniła pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości), a nawet przejęcia części zobowiązań cywilnoprawnych przez 
organ założycielski.

Okazało się jednak, iż wyniki fi nansowe osiągnięte przez 34 spzoz (71% skon-
trolowanych) były gorsze od prognozowanych w tych programach, a 23 placówki 

2 Zob. Informacja o wynikach kontroli tworzenia i funkcjonowania spzoz, Warszawa, lipiec 1999 r.
3 Zob. Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania pomocy publicznej, Warszawa, lipiec 2008 r. 
4 Proces ten był realizowany na podstawie ustawy z 15.04.2005 r. o pomocy publicznej i restruk-

turyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (DzU nr 78, poz. 684, ze zm.), zwanej dalej także 
„ustawą o pomocy publicznej i restrukturyzacji”.
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(47%) zrealizowały, w okresie objętym kontrolą, mniej niż połowę zaplanowanych 
zadań. Nadzór nad realizacją programów był niewystarczający. 

Restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej doprowadziła 
wprawdzie do spadku ich zobowiązań wymagalnych5, ale całkowite zadłuże-
nie tego sektora nadal jest bardzo wysokie. Według danych Ministerstwa Zdro-
wia, wynosi ono 9408,4 mln zł6. Tendencję tę potwierdzają informacje zebrane 
w kontrolowanych zakładach, chociaż dynamika spadku zobowiązań wymagal-
nych była w tej grupie mniejsza – obniżyły się one z 530 mln zł, według stanu na 
koniec 2004 r., do 456,1 mln zł w połowie 2007 r. Jednocześnie kwota zobowiązań 
ogółem zwiększyła się z 767,1 mln zł do 860,6 mln zł7.

W skontrolowanych zakładach – zdaniem NIK – nie podjęto wystarczających 
działań w celu usprawnienia ich funkcjonowania i zapobiegania procesowi zadłu-
żania się. Wystąpiły bowiem nieprawidłowości zarówno w tworzeniu, jak i wdra-
żaniu programów restrukturyzacyjnych, które powinny racjonalizować gospodarkę 
fi nansową spzoz. Planując zadania, w 15 jednostkach (tj. 31% skontrolowanych 
zakładów), postępowano nierzetelnie. Przyjmowano nierealne założenia i nie anali-
zowano opłacalności poszczególnych proponowanych działań. W ten sposób, obok 
uzasadnionych przedsięwzięć, stwarzających szansę poprawy sytuacji fi nansowej 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, planowano także zadania, których efekty 
mogły okazać się niekorzystne. Organy założycielskie nie przywiązywały wystar-
czającej wagi do merytorycznej analizy treści przedkładanych programów, co NIK 
oceniła jako postępowanie nierzetelne.

Istotna część przedsięwzięć, zaplanowanych w programach restrukturyzacyj-
nych skontrolowanych placówek, nie została zrealizowana8. W ogóle nie rozpoczęto 
realizacji 30% zadań, mimo iż były wśród nich przedsięwzięcia, których wykonanie 
umożliwiłoby poprawę wyniku fi nansowego spzoz. Do nieprawidłowości stwier-
dzonych w tym zakresie należało między innymi: zaniechanie samofi nansowania 
prowadzonej działalności przez poszczególne oddziały szpitali i utrzymywanie 
defi cytowych jednostek organizacyjnych, bez ich zasadniczej reorganizacji; prze-
wlekłe wdrażanie systemów informatycznych umożliwiających monitorowanie 
przebiegu leczenia, zużycia leków, preparatów diagnostycznych, środków dezyn-
fekcyjnych i gospodarki tymi materiałami; opóźnienia w planowanej modernizacji

5 Zmniejszyły się one z 5872,3 mln zł na koniec 2004 r. do 2733,7 mln zł na koniec 2007 r. Dane 
Ministerstwa Zdrowia, na podstawie ankiet uzyskanych z urzędów wojewódzkich, MSWiA, MON, uczel-
ni medycznych i spzoz nadzorowanych przez ministra zdrowia.

6 Zobowiązania ogółem, według stanu na dzień 31.12.2007 r. 
7 Na podstawie danych z 31 skontrolowanych zakładów, w których zebrano i przeanalizowano 

informacje dotyczące zobowiązań w tym okresie.
8 Do czasu zakończenia kontroli NIK.
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budynków, która zapewniłaby m.in. obniżenie kosztów ogrzewania pomieszczeń 
szpitalnych; zaniechanie poszerzenia zakresu prowadzonej działalności, co unie-
możliwiło zwiększenie uzyskiwanych przychodów w ramach umowy zawartej 
z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, nieprawidłowa realizacja programów 
była wynikiem braku wystarczających środków fi nansowych potrzebnych do zre-
alizowania zaplanowanych działań; wadliwej organizacji prac (brakowało harmo-
nogramu wdrażania programów, nie określono osób odpowiedzialnych za realiza-
cję poszczególnych działań, częste były zmiany na stanowiskach kierowniczych 
w spzoz) oraz podejmowania działań restrukturyzacyjnych bez rozpoznania, czy 
zmieniony zakres udzielanych świadczeń zostanie sfi nansowany przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

Na złą sytuację fi nansową kontrolowanych zakładów opieki zdrowotnej wpły-
wała także w niektórych wypadkach niegospodarność. Nieprawidłowości polegały 
na opóźnieniu bądź nawet zaniechaniu windykowania własnych należności, co 
stwierdzono w 11 zakładach (tj. w 22% skontrolowanych), nienaliczaniu odsetek, 
mimo opóźnień w zapłacie, w 4 placówkach (8%) oraz zaniżaniu stawek czynszu 
za wynajem pomieszczeń w 8 spzoz (16%)9. Zdarzało się także utrzymywanie 
zbędnej, niewykorzystywanej powierzchni i aparatury medycznej oraz zawieranie 
umów niekorzystnych pod względem fi nansowym. 

Wymienione przykłady ukazują niewątpliwie wadliwe zarządzanie samodziel-
nymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Czy jednak oznacza to, iż ta forma 
organizacyjna całkowicie się nie sprawdziła i powinna być  wyeliminowana? Czy 
zastąpienie jej inną będzie stanowiło panaceum na wszystkie bolączki systemu? 

Obserwując funkcjonowanie spzoz należy stwierdzić, że ich samodzielność 
często w praktyce była ograniczona. Organy założycielskie, w obawie przed nie-
zadowoleniem społecznym, blokowały decyzje, które były w pełni racjonalne 
z punktu wiedzenia kierujących zakładami. Przykładów takich działań dostarcza 
także ostatnia kontrola NIK dotycząca restrukturyzacji. Problem ten dotyczył np. 
Szpitala Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie Odrzańskim, który powstał w wy-
niku połączenia w 2001 r. dwóch szpitali funkcjonujących wcześniej w Krośnie 
Odrzańskim i Gubinie. Mimo niskiego wskaźnika wykorzystania łóżek, w szpi-
talu tym nadal działały dwa odrębne oddziały chorób wewnętrznych: w Krośnie 
i Gubinie. Utrzymywano również dwa odrębne bloki operacyjne. Takie rozwiązanie 

9 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
fi nansów publicznych (DzU z 2005 r., nr 14, poz. 114, ze zm.), niepobranie lub niedochodzenie należności 
od Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora fi nansów publicznych 
albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obli-
czenia stanowi naruszenie dyscypliny fi nansów publicznych. 



[924]98

zwiększało koszty prowadzonej działalności. Jednak obawa przed protestami spo-
łecznymi powodowała, iż organ założycielski nie zaakceptował likwidacji dublu-
jących się struktur. Inna kontrolowana jednostka – Okręgowy Szpital Kolejowy 
we Wrocławiu od czasu uzyskania statusu samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej, tj. od 1999 r., nie wykorzystywał 840 metrów kwadratowych 
powierzchni. Oszacowany w trakcie kontroli utracony przychód z tytułu jej niewy-
najęcia (za lata 1999–2007 I półrocze) wyniósł 967,7 tys. zł, nie licząc ponoszonych 
w tym okresie kosztów utrzymania. Niepełne zagospodarowanie pomieszczeń 
szpitala wynikało z planów Samorządu Województwa Dolnośląskiego, związanych 
z przekształceniem Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Józefa Babińskiego i przenie-
sieniem likwidowanych tam oddziałów chorób wewnętrznych oraz kardiologii 
i intensywnej opieki kardiologicznej do Szpitala Kolejowego. W związku z tym 
utrzymywano zbędne pomieszczenia. Do czasu zakończenia kontroli przeniesienie 
jednak nie nastąpiło.

Organy założycielskie mają ustawowy obowiązek kontroli podległych zakładów 
opieki zdrowotnej. Zadanie to było jednak realizowane w sposób niewystarcza-
jący, co NIK oceniła negatywnie. Brakowało również odpowiedniego przepływu 
informacji pomiędzy organami restrukturyzacyjnymi a jednostkami samorządu 
terytorialnego, będącymi organami założycielskimi. W ocenie NIK, podjęcie takiej 
współpracy mogło ułatwiać przebieg postępowania restrukturyzacyjnego i prze-
ciwdziałać powstawaniu nieprawidłowości.

Obserwując funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej na przestrzeni ostatnich lat, należy wskazać, iż na wysokość ponoszo-
nych kosztów istotnie wpływały czynniki zewnętrzne, niezależne od spzoz, np. 
skutki regulacji prawnych przyjętych w ustawie z 22 grudnia 2000 r. o zmianie 
ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wyna-
grodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej10. Ustawa wprowadziła obligatoryjne podwyżki dla pracow-
ników spzoz, niezależnie od ich sytuacji fi nansowej. W niektórych zakładach 
podwyżki te, w związku z brakiem środków, nie zostały wypłacone, co spowo-
dowało dochodzenie przez pracowników roszczeń na drodze sądowej. Konse-
kwencją były wyroki zasądzające konieczność zapłaty dochodzonych kwot wraz 
z odsetkami i kosztów procesu. Problem ten miał wpływ na sytuację fi nanso-
wą niektórych spzoz przez kilka lat. Dopiero dzięki pożyczkom ze Skarbu Pań-
stwa, uzyskanym za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 
2005–200611, roszczenia pracowników zostały zaspokojone, według danych 

10 DzU z 2001 r., nr 5, poz. 45.
11 Na podstawie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji.

Piotr Wasilewski
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Ministerstwa Zdrowia w 99% (w skali kraju)12. Wypłata pozostałej kwoty zobowią-
zań nie została zrealizowana, między innymi z uwagi na toczące się postępowania 
sądowe oraz niepodjęcie należności przez osoby zwolnione lub znajdujące się 
poza krajem. W ocenie NIK, niepełne uregulowanie roszczeń było także efektem 
nierzetelnego ewidencjonowania tych zobowiązań przez niektóre zakłady opieki 
zdrowotnej i braku informacji o faktycznej liczbie osób uprawnionych. 

Specyfi cznie kształtowała się też struktura przychodów spzoz. Były one zależne 
od umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie której uzyski-
wano 90-95% wszystkich wpływów. Jednak ceny jednostek rozliczeniowych tych 
samych rodzajów świadczeń, stosowane przez Fundusz w procesie kontraktacji, 
były bardzo zróżnicowane. Wycena świadczeń zdrowotnych w poszczególnych 
oddziałach Funduszu zależała od wielkości środków, jakimi one dysponowały 
i liczby umów zawartych na dany rodzaj świadczeń. W takiej sytuacji nawet dobrze 
zarządzany spzoz w razie źle skonstruowanej umowy mógł mieć trudności ze zbilan-
sowaniem przychodów i kosztów prowadzonej działalności. W tym miejscu warto 
wspomnieć, iż minister zdrowia nie zrealizował dotychczas wniosku Najwyższej 
Izby Kontroli, formułowanego już od wielu lat, dotyczącego podjęcia inicjatywy 
ustawodawczej w celu ustalenia zakresu i standardów świadczeń zdrowotnych, 
które są fi nansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ich 
zdefi niowanie stanowiłoby podstawę do określania przez zakłady opieki zdrowotnej 
własnej oferty, fi nansowanej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 
Stworzyłoby również możliwość poszukiwania przez publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej, w ramach restrukturyzacji prowadzonej działalności, dodatkowych 
przychodów za usługi wykraczające poza określony ustawowo zakres. 

Sytuacja systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju będzie zatem zależała nie 
tylko od formy prawnej, w jakiej będą funkcjonować zakłady opieki zdrowotnej, 
ale i od wielu czynników zewnętrznych, przede wszystkim odpowiedzialnego 
nadzoru właścicielskiego i racjonalnych regulacji prawnych dotyczących sfery 
ochrony zdrowia.

Piotr Wasilewski
Departament Pracy, Spraw Socjalnych

i Zdrowia w NIK

12 Według stanu na 20.06.2007 r.

Jak uzdrawiano chory system
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Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska
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WYKORZYSTANIE  DOPŁAT  DO  OPROCENTOWANIA
KREDYTÓW  INWESTYCYJNYCH  NA  RZECZ  ROLNICTWA

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków 
publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do 
oprocentowania kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa1. Kontroli poddano 
celowość i wielkość przyznawanych przez Agencję dopłat do oprocentowania 
preferencyjnych kredytów inwestycyjnych oraz dokonano oceny prawidłowości 
przydzielania i wykorzystywania tych kredytów. Badaniami, przeprowadzony-
mi na terenie ośmiu województw2 od kwietnia do października 2007 r., objęto 
45 banków oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) 
w Warszawie. Wybór województw zapewniał reprezentację różnych poziomów 
wykorzystania kredytów zarówno co do ich wolumenu, jak i rodzaju linii kre-
dytowych, z których korzystali kredytobiorcy. Kontrola dotyczyła okresu od 
1 stycznia 2004 r. do 30 kwietnia 2007 r., tj. do ostatniego dnia funkcjonowa-
nia kredytów preferencyjnych dla rolnictwa na warunkach określonych w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 30 stycznia 1996 r. w sprawie kierunków dzia-
łań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich 

1 Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych ARiMR na dopłaty do opro-
centowania kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa, nr ewid. P/07/131, Delegatura NIK w Bydgosz-
czy, maj 2008 r.

2 Woj.: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie, warmińsko-ma-
zurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.
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realizacji3. Po 30 kwietnia 2007 r. ARiMR kontynuuje działania w ramach pomocy 
krajowej, ale pod nowymi rygorami wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy 
publicznej w sektorze rolnym i leśnym4.

Cele przyznawanej pomocy w formie dopłat ARiMR do oprocentowania 
kredytów inwestycyjnych

Zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposób ich 
realizacji regulują przepisy ustawy z 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa5. Zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy, 
ARiMR realizuje swoje zadania między innymi przez dopłatę do oprocentowania 
kredytów bankowych za pośrednictwem banków lub innych osób prawnych na 
podstawie umów zawieranych z tymi podmiotami. Plany fi nansowe ARiMR, okre-
ślające wysokość środków na dopłaty do oprocentowania bankowych kredytów 
inwestycyjnych, ustalane były przez prezesa ARiMR w uzgodnieniu z ministrem 
właściwym do spraw rozwoju wsi i ministrem właściwym do spraw fi nansów. 

Ustalając corocznie wysokość środków na dopłaty, nie przedstawiano celów 
społecznych, jakie miały być osiągnięte przy wykorzystaniu kredytów inwestycyj-
nych z dopłatami do oprocentowania. Nie określano mierników produkcji rolnej 
roślinnej i zwierzęcej, planowanego wzrostu areału gruntów rolnych, a także rze-
czowych efektów realizacji celów, wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów 
z 30 stycznia 1996 r. Tym samym pomoc państwa w omawianym zakresie miała 
de facto charakter podmiotowy, a wielkość tej pomocy była w znacznym stopniu 
funkcją podmiotowego (rolników-kredytobiorców) zapotrzebowania.

Wielkość i struktura udzielonych kredytów

W okresie objętym kontrolą w całym kraju, z 13 funkcjonujących linii kre-
dytowych udzielono 81 303 kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do 
oprocentowania w łącznej kwocie 9 238 551 tys. zł. W kredytach tych dominowały 
trzy linie kredytowe: dla młodych rolników (MR), inwestycyjne podstawowe (IP) 
oraz na zakup ziemi (KZ). Ogółem stanowiły one 90,3% liczby i 79,8% wartości 
udzielonych kredytów, co obrazuje tabela 1.

3 DzU nr 16, poz. 82, ze zm.
4 Rozporządzenie Rady Ministrów z 26.04.2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierun-

ków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (DzU nr 77, 
poz. 514, ze zm.).

5 T.j. DzU z 2005 r., nr 31, poz. 264, ze zm.

Wykorzystanie środków publicznych ARiMR
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Tabela 1

Linie kredytowe
Okres od 01.01.2004 r. do 30.04.2007 r.

liczba udzielonych 
kredytów

wartość udzielonych kredytów
(tys. zł)

Inwestycje Podstawowe (IP) 17 923 1 473 916

Zakup Ziemi (KZ) 21 882 1 336 770

Młody Rolnik (MR) 33 577 4 562 691

Pozostałe 10 linii kredytowych 7 921 1 865 173

Razem 81 303 9 238 550

Z zestawienia wynika, że kredyty z jednej tylko linii kredytowej Młody Rol-
nik stanowiły 41,3% liczby i 49,4% wartości wszystkich kredytów. Wpływ na to 
miały bardzo „pojemne” zasady udzielania kredytów z tej linii, w której mieści-
ły się również przedsięwzięcia fi nansowane z innych linii kredytowych, jednak 
o korzystniejszych warunkach niż w pozostałych. Przykładowo, kredyt na przed-
sięwzięcie inwestycyjne polegające na utworzeniu lub urządzeniu gospodarstwa 
rolnego i działu specjalnego produkcji rolnej mógł być udzielony zarówno z linii 
kredytowej Młody Rolnik, jak i z linii Inwestycje Podstawowe. Kredyt na wymie-
nione przedsięwzięcia mógł zostać przyznany maksymalnie na 15 lat z linii MR 
i na 8 lat z linii IP. Warunkiem umożliwiającym korzystanie z kredytów preferen-
cyjnych z linii kredytowej Młody Rolnik było nieukończenie 40 roku życia. 

Ustawodawca, tworząc linię kredytową Młody Rolnik, zamierzał wprowadzić 
bodźce dla ludzi młodych, jednak ustalenie górnej granicy wieku (40 rok życia) 
w rzeczywistości nie stanowiło dla nich zachęty do pozostawania na roli. Z po-
mocy tej korzystały bowiem również osoby z wieloletnim stażem w rolnictwie, 
a zatem od dawna wiążące z nim swoją przyszłość. Obniżenie górnej granicy wieku 
dla osób korzystających z linii kredytowej Młody Rolnik do 35 roku życia, przy 
jednoczesnym zwiększeniu dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów inwesty-
cyjnych z tej linii kredytowej, byłoby bodźcem dla ludzi młodych i umożliwiłoby 
realizację jednego z najważniejszych zadań – tworzenia pozarolniczych miejsc 
pracy. Budżet państwa nie ponosiłby z tego tytułu dodatkowych kosztów, ponieważ 
wolumen kredytów z linii kredytowej Młody Rolnik uległby zmniejszeniu.

Wolumen przyznawanych kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa nie 
wynikał z celowych działań i decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa lub Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O jego wielkości decydowało 
zainteresowanie rolników-kredytobiorców tą formą pomocy państwa. W środkach 
masowego przekazu oraz na stronach internetowych ARiMR od grudnia 2006 r. 

Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska, Christian Makowski
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ukazywały się informacje, że kredyty preferencyjne na warunkach określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 stycznia 1996 r., wygasają 30 kwietnia 
2007 r. Możliwość zaciągania kredytów bez limitów i ograniczeń ze strony 
ARiMR wywołała w kraju znaczny wzrost zainteresowania rolników. Obrazuje to 
tabela 2.

Tabela 2

Linia 
kredytowa

Średniomiesięczne wielkości udzielo-
nych kredytów preferencyjnych 

w latach 2004–2006

Średniomiesięczne wielkości udzielo-
nych kredytów preferencyjnych 

w okresie styczeń-kwiecień 2007 r.

liczba
średnia wartość 

udzielonego kredytu
(zł)

liczba wartość
(zł)

IP 405 77 575 835 102 650

KZ 520 55 925 790 91 728

MR 721 129 807 1 905 156 618

Pozostałe linie 168 229 286 463 258 337

Razem 1 814 106 180 3 993 144 289

Jak wynika z powyższego zestawienia, średniomiesięczna liczba kredytów 
w czterech miesiącach 2007 r., (tj. w okresie od ogłoszenia, że kredyty preferencyjne 
na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 stycznia 1996 r. 
wygasają 30 kwietnia 2007 r.), była wyższa o 120% od średniomiesięcznej liczby 
kredytów udzielonych w poprzednim okresie (tj. w latach 2004–2006). Największy 
wzrost udzielonych kredytów (o ponad 164%) wystąpił w linii kredytowej Młody 
Rolnik.

Przestrzeganie przez banki oraz kredytobiorców procedur i warunków 
obowiązujących przy udzielaniu i wykorzystywaniu kredytów inwestycyjnych

W 35 bankach (76,1% kontrolowanych) nie w pełni realizowano procedury 
i warunki obowiązujące przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych. Banki nie 
przestrzegały postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z 30 stycznia 1996 r., 
umów zawartych z ARiMR oraz zarządzenia prezesa Agencji w sprawie zasad 
udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłatą do oprocentowania6, stanowiącego 
załącznik do umów zawartych z bankami. Nieprawidłowości obejmowały przede

6 Nr 86/2003 z 29.12.2003 r., ze zm.

Wykorzystanie środków publicznych ARiMR
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wszystkim: brak opinii ośrodków doradztwa rolniczego, udzielanie kredytów 
z linii Młody Rolnik na zakup środków trwałych bez ustalania średnich cen ryn-
kowych  w województwie, nieprzeprowadzanie u wnioskodawców kontroli przed 
zawarciem umów kredytowych oraz corocznej kontroli prawidłowości wykorzy-
stania kredytów, naliczanie przez banki nadmiernej prowizji od udzielonych kre-
dytów. Wymienione uchybienia stwierdzono w 589 kredytach o łącznej wartości 
189 848 tys. zł, tj. 33,8% wartości badanych kredytów.

Realizacja przez kredytobiorców 22 umów, w łącznej kwocie 7834 tys. zł, nie 
spełniała wymagań wynikających z obowiązujących zasad udzielania kredytów 
inwestycyjnych.

Błędy polegały na:
– nieudokumentowaniu przez kredytobiorców wniesienia wkładu własnego 

w przedsięwzięcia objęte kredytem preferencyjnym;
– nieudokumentowaniu w terminie trzech miesięcy od pobrania kredytów wy-

datków poniesionych na fi nansowanie przedsięwzięcia;
– wykorzystaniu kredytów niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planach 

przedsięwzięcia i umowach kredytowych.

Dopłaty ARiMR do oprocentowania kredytów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie objętym kon-
trolą na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych wydała kwotę 
1 431 620,6 tys. zł. Dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na rzecz 
rolnictwa udzielonych od 1 stycznia 1994 r. do 30 kwietnia 2007 r., tj. w czasie 
funkcjonowania zasad wynikających z obowiązującej wówczas ustawy o ARiMR, 
będą realizowane do 2027 r. Według prognoz sporządzonych na podstawie zapo-
trzebowań i terminarzy spłat w okresie od 2004 r. do 2027 r. ARiMR wypłaci na 
dopłaty 2 511 004,2 tys. zł. W kwocie tej nie są ujmowane dopłaty do wszystkich 
kredytów udzielanych po 30 kwietnia 2007 r.

Kontrola wykorzystania środków publicznych na dopłaty do oprocentowania

W okresie objętym kontrolą do dnia zakończenia kontroli w Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (od stycznia 2004 r. do października 
2007 r.), tj. przez 46 miesięcy, funkcję prezesa ARiMR pełniło siedem osób. 
W ten sposób średnio co pół roku następowała zmiana na stanowisku preze-
sa. W konsekwencji licznych zmian organizacyjnych i kadrowych nie mogła 
zostać zapewniona ciągłość zarządzania. Dotyczyło to również koncepcji kon-
troli banków w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych 



[931] 105Wykorzystanie środków publicznych ARiMR

ARiMR na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na rzecz 
rolnictwa.

Prezes ARiMR 15 sierpnia 2005 r. wprowadził zmiany organizacyjne7, pole-
gające między innymi na przekazaniu obowiązków Departamentu Kontroli We-
wnętrznej do Departamentu Audytu i Kontroli. Zmiana ta, jak napisano w uzasad-
nieniu do wymienionego zarządzenia, miała na celu między innymi „podniesienie 
efektywności monitorowania systemów kontroli wewnętrznej oraz ujednolicenie 
trybu koordynacji kontroli zewnętrznych w ARiMR, jak również ograniczenie 
przez oba departamenty działań tożsamych pod względem zakresu podmiotowo-
-przedmiotowego”.

Podczas kontroli NIK ustalono, że w wyniku połączenia obu departamentów 
w jeden:

– w rocznych planach kontroli ARiMR na lata 2006–2007 zaprzestano ujmo-
wania kontroli banków w zakresie udzielania i wykorzystania preferencyjnych 
kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa z dopłatami budżetu państwa do opro-
centowania (w planach na lata wcześniejsze, tj. 2004–2005, ujęto odpowiednio 
19 i 7 takich kontroli);

– zmniejszyła się liczba przeprowadzonych kontroli (łącznie planowych i do-
raźnych) z 34 (w 2004 r.) do 22 (w 2006 r.);

– wydłużył się czas między datą podpisania protokołu z kontroli (zarówno 
z kontroli planowych, jak i doraźnych) i datą wystąpienia pokontrolnego.

W latach 2004–2005, tj. przed połączeniem obu departamentów, 10,1% wy-
stąpień pokontrolnych kierowano do prezesów banków po 90 i więcej dniach 
(w tym jedno po 153 dniach). Po ich połączeniu aż 60,7% wystąpień pokontrolnych 
kierowano po 90 dniach, w tym 13 (46,4%) po 150 i więcej dniach; z tego trzy po 
ponad 400 dniach od daty podpisania protokołu kontroli. Kierowanie wystąpień 
do kontrolowanych banków po wielu miesiącach od dnia podpisania protokołu 
stanowiło naruszenie regulaminu wewnętrznego ARiMR; ponadto kontrola nie 
spełniała swych zasadniczych funkcji – wyeliminowania stwierdzonych niepra-
widłowości i prewencyjnej.

Zmiana organizacyjna w ARiMR, polegająca na połączeniu obu kontrolnych 
departamentów, nie usprawniła zatem kontroli wykorzystania środków publicz-
nych na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa. 
Prezes Agencji w sierpniu 2007 r., tj. jeszcze w trakcie trwania kontroli NIK, po-
nownie rozdzielił Departament Audytu i Kontroli, wyodrębniając osobny Departa-
ment Kontroli Wewnętrznej. W piśmie skierowanym do NIK8 prezes zapewnił, że 

7 Zarządzenie prezesa ARiMR nr 28/2005 z 11.08.2005 r.
8 Odpowiedź z 20.12.2007 r. na wystąpienie pokontrolne.
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zmiana organizacyjna usprawni kontrole wykorzystania preferencyjnych kredytów 
inwestycyjnych.

Po zakończonej kontroli prezes Rady Ministrów 20 stycznia 2008 r., na wniosek 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra fi nansów, dokonał kolejnej zmiany 
na stanowisku prezesa ARiMR. W październiku 2008 r. w środkach masowego 
przekazu pojawiały się informacje, że wkrótce dojdzie do następnej.

Podsumowanie

Stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości dotyczyły kre-
dytów udzielonych na zasadach obowiązujących do 30 kwietnia 2007 r. Ponie-
waż nowe – od 1 maja 2007 r. – zasady udzielania kredytów preferencyjnych 
dla rolnictwa w podstawowej części są takie same jak obowiązujące wcześniej, 
dlatego wnioski płynące z kontroli dotyczą obu wyżej wymienionych okresów. 
Nieprawidłowości powstające zarówno na etapie przydzielania kredytów przez 
banki, jak i wykorzystywania ich przez kredytobiorców mają istotny wpływ na 
wysokość dopłat budżetu państwa do oprocentowania kredytów w kolejnych la-
tach – aż do 2027 r. Najważniejszym wnioskiem pokontrolnym, który pozwoli na 
optymalne wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości, był ten skierowa-
ny do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ujmowanie 
w planach i przeprowadzanie w bankach kontroli planowych w zakresie przydzie-
lania i wykorzystywania kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa z dopłatami 
do oprocentowania. Z odpowiedzi prezesa Agencji na wystąpienie pokontrolne 
wynika między innymi, że w planach ARiMR ujęto kontrole banków dotyczące 
przydzielania i wykorzystywania kredytów preferencyjnych, a wystąpienia po 
tych kontrolach mają być kierowane do prezesów banków w optymalnie krótkim 
terminie. Działania te pozwalają domniemywać, że dopłaty budżetu państwa do 
oprocentowania kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa będą kierowane tylko 
tam, gdzie kredyty preferencyjne zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i postanowieniami umów zawartych między bankiem i kredytobiorcą. 

Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska
Christian Makowski

Delegatura NIK w Bydgoszczy
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Marzanna Lipińska
Jacek Stadnik

WPROWADZANIE  DO  OBROTU  WYROBÓW  BUDOWLANYCH

Podjęcie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce procesów 
dostosowawczych do przepisów unijnych zapoczątkowało tworzenie systemu wpro-
wadzania do obrotu wyrobów budowlanych1 zgodnie z regulacjami zawartymi 
w dyrektywie 89/106/EWG Rady Wspólnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r. 
w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, odnoszących się do wyrobów budowlanych, w brzmieniu 
nadanym dyrektywą 93/68/EWG Rady z 22 lipca 1993 r. Począwszy od 1994 r. 
następowało stopniowe wdrażanie regulacji zawartych w dyrektywie Rady 
89/106/EWG. Kolejne nowelizacje przepisów ustawy – Prawo budowlane oraz 
wejście w życie 1 stycznia 2003 r. przepisów ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności2 stopniowo przybliżają obowiązujące w Polsce zasady i procedu-
ry wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu do postanowień dyrektywy, 
mówiących m.in., że: 

– dyrektywę stosuje się do wyrobów budowlanych w zakresie, w jakim odnoszą 
się do nich zasadnicze wymagania dotyczące obiektów budowlanych;

1 Przez wyrób budowlany należy rozumieć rzecz ruchomą (bez względu na stopień jej przetworze-
nia) przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzoną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową  i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawo-
wych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. DzU z 2006 r., 
nr 156, poz. 1118, ze zm.).

2 DzU z 2004 r., nr 204, poz. 2087, ze zm.
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– państwa członkowskie podejmą wszelkie niezbędne środki w celu zapewnie-
nia, aby wyroby budowlane przeznaczone do wykorzystania w obiektach budowla-
nych mogły być wprowadzane na rynek tylko wówczas, gdy są użyteczne, to znaczy 
wykazują takie cechy, iż obiekty, w których mają być wbudowane, wmontowane 
lub zainstalowane – przy założeniu, że obiekty te są prawidłowo zaprojektowane 
i wykonane – mogą spełniać zasadnicze wymagania.

Ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (obowiązującą od 1 stycznia 
1995 r.) m.in. wprowadzono obowiązek stosowania wyrobów budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budow-
nictwie oraz określono organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego: starostę (realizował zadania przy pomocy powiatowego inspektora 
nadzoru budowlanego), wojewodę (realizował zadania przy pomocy wojewódzkiego 
inspektora nadzoru budowlanego) i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Do zadań tych organów  należały m.in.  nadzór i kontrola nad przestrzeganiem 
przepisów Prawa budowlanego, dotyczących zwłaszcza wprowadzania do obrotu 
i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych  do obrotu w budownictwie.

W dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – 1 maja 2004 r. – weszła 
w życie ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych3. Do tego czasu 
system nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych funkcjonował na podstawie 
ustawy – Prawo budowlane i ustawy o systemie oceny zgodności. Ustawa o wyro-
bach budowlanych kompleksowo uregulowała zasady wprowadzania (dopuszczania) 
do obrotu wyrobów budowlanych, a także wskazała organy wyspecjalizowane do 
kontroli tych wyrobów. Są to organy nadzoru budowlanego (wojewódzki inspektor 
nadzoru budowlanego i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego). Ponadto wyroby 
budowlane podlegają kontroli na podstawie przepisów ustawy o systemie oceny 
zgodności oraz ustawy – Prawo budowlane. 

System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, w tym wyrobów budow-
lanych, tworzą prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organy 
wyspecjalizowane. W wypadku wyrobów budowlanych są to organy nadzoru bu-
dowlanego. Do systemu włączone zostały również organy celne.

Celem funkcjonowania systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do ob-
rotu, w tym kontroli wyrobów budowlanych przez organy nadzoru budowlane-
go i organy celne, jest zapewnienie ochrony interesów zarówno konsumentów 
i innych użytkowników tych wyrobów, jak i producentów, którzy mogliby ponieść 
straty w wyniku nieuczciwej konkurencji ze strony producentów zaniżających 
koszty i nieprzestrzegających wymagań.

3 DzU nr 92, poz. 881.

Marzanna Lipińska, Jacek Stadnik



[935] 109

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do 
stosowania w robotach budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwoś-
ciom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma 
być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Przydat-
ność wyrobu budowlanego do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
potwierdza jego oznakowanie (CE lub B, które wskazuje, że została dokonana 
potwierdzona dokumentami właściwa ocena zgodności wyrobu) lub indywidualna 
dokumentacja techniczna i wydane przez producenta oświadczenie o zgodności 
wyrobu z tą dokumentacją. W praktyce oznacza to, że aby wprowadzić do obro-
tu wyrób budowlany, należy dokonać oceny zgodności tego wyrobu z normami 
i oznakować go stosownie do dokumentów, które są podstawą takiego oznakowa-
nia. W wypadku wyrobu budowlanego jednostkowego zastosowania należy wydać 
oświadczenie o jego zgodności z dokumentacją techniczną, na podstawie której 
wyrób ten został wyprodukowany.

Najwyższa Izba Kontroli w 2007 r. przeprowadziła kontrolę wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych4, której celem była między innymi ocena działalności 
organów administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań nałożonych prze-
pisami ustawy o wyrobach budowlanych. Chodziło zwłaszcza o funkcjonowanie 
systemu kontroli wyrobów budowlanych oraz przestrzeganie zasad wprowadzania 
ich do obrotu. Zbadano i oceniono także  prawidłowość zastosowania tych wyrobów 
w obiektach budowlanych.

Badaniami objęto okres od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2007 r. Kontrolę 
przeprowadzono w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, Urzędzie Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów, Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, 
w 10 wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego, a także u 7 inwestorów 
realizujących obiekty budowlane ze środków publicznych. Ponadto – na podsta-
wie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK – zasięgnięto informacji w Polskim Centrum 
Akredytacji i Izbie Celnej w Warszawie. Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 12 pkt 3 ustawy o NIK, zleciła Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego 
(GINB) przeprowadzenie kontroli doraźnej wybranych producentów.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła funkcjonowanie systemu kontroli 
wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych. Organy nadzoru budowla-
nego obejmowały postępowaniem kontrolnym małą liczbę wyrobów budowla-
nych i ich producentów, a liczba kontroli planowych zmniejszyła się w kolejnych 
latach, co świadczy o zbyt małym zaangażowaniu tych organów w procedurę
 

4 Informacja o wynikach kontroli wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, NIK,  kwiecień 
2008 r., nr ewid. P/07/116.
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kontrolną. Organy celne, również uczestniczące w systemie kontroli wyrobów bu-
dowlanych wprowadzonych do obrotu, wykonywały swoje zadania w niewielkim 
zakresie. Organy nadzoru budowlanego nie korzystały z prawa poddania wyrobu 
budowlanego badaniom lub zlecenia ich przeprowadzenia, a w latach 2005–2007 
nawet nie zaplanowano środków fi nansowych na ten cel. Współpraca organów 
nadzoru budowlanego i organów celnych z prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów była niewystarczająca, co nie sprzyjało sprawowaniu skutecznego 
nadzoru. Nierzetelne informacje dotyczące wyrobów budowlanych przekazywa-
ne przez organy wyspecjalizowane do pezesa UOKiK spowodowały, że system 
kontroli tych wyrobów był monitorowany w ograniczonym zakresie. Utworzony – 
na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności i ustawy o wyrobach budowla-
nych – system kontroli nie działał efektywnie.

Nieprawidłowo funkcjonujący system stwarza możliwość wprowadzania do 
obrotu wyrobów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom, w tym szcze-
gólnie istotnym dla bezpieczeństwa konstrukcji obiektów.

W okresie objętym kontrolą 10 wojewódzkich inspektoratów nadzoru budow-
lanego (WINB) dokonało u producentów i sprzedawców ogółem 4288 kontroli 
wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, w tym 3409 kontroli planowych 
i 897 doraźnych. Skontrolowano 10 500 wyrobów. W 2005 r. przeprowadzono 1359 
kontroli planowych i 163 doraźne, a w 2006 r. 924 kontrole planowe i 524 doraźne. 
Stwierdzono, że zmniejszyła się liczba producentów i sprzedawców poddanych 
kontroli oraz że 1 wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego przeprowadził 
średnio rocznie kontrole wyrobów budowlanych tylko u około 8% producentów. 
W drugim półroczu 2004 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził 
59 kontroli u producentów i sprzedawców, sprawdzono 149 wyrobów budowla-
nych, a w pierwszym półroczu 2007 r. przeprowadzono 19 kontroli u producentów 
i sprzedawców. Liczba kontroli zmalała o 67%, przy zmniejszeniu liczby skontro-
lowanych wyrobów budowlanych do 72, tj. o 51,7%. W ocenie NIK, spadek liczby 
kontroli producentów i sprzedawców może skutkować wzrostem liczby wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu poza systemem kontroli.

Żaden z 10 skontrolowanych wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowla-
nego nie dysponował informacjami o liczbie producentów wyrobów budowlanych 
i sprzedawców działających na terenie ich właściwości. Dane o producentach 
i sprzedawcach, których poddano kontroli, organy nadzoru budowlanego uzyskiwa-
ły m.in. z książek telefonicznych. Zdaniem NIK, w celu racjonalnego planowania 
kontroli wyrobów budowlanych konieczne jest utworzenie w wojewódzkich inspek-
toratach nadzoru budowlanego rejestrów producentów. Kontrole przeprowadzone 
przez 10 WINB ujawniły nieprawidłowości we wprowadzeniu do obrotu 3617 
spośród 10 500 (34,4%) objętych tymi kontrolami wyrobów. Nieprawidłowości 

Marzanna Lipińska, Jacek Stadnik
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– w liczbie 4887 – polegały na: braku lub niewłaściwie sporządzonej ocenie zgod-
ności wyrobu budowlanego z wymaganiami podstawowymi, braku specyfi kacji 
technicznej wyrobu budowlanego, utracie ważności aprobaty technicznej5 oraz 
braku oznakowania i informacji o wyrobie. Dziewięć (na 10 skontrolowanych) 
organów nadzoru budowlanego nie korzystało z prawa poddania wyrobu budow-
lanego badaniom lub zlecenia ich przeprowadzenia, stosownie do art. 25 ustawy 
o wyrobach budowlanych. Ustalono, że w planach fi nansowych organów nadzoru 
budowlanego na 2005 r. i 2007 r. w ogóle nie zaplanowano środków fi nansowych 
na ten cel.

Odsetek (w %) skontrolowanych wyrobów budowlanych przez 10 WINB, 
w których stwierdzono nieprawidłowości, przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1

Liczbę skontrolowanych przez 10 WINB wyrobów budowlanych oraz liczbę 
nieprawidłowości we wprowadzaniu ich do obrotu, stwierdzonych w poszczegól-
nych półroczach badanego okresu, przedstawia rysunek 2.

Organy nadzoru budowlanego i organy celne nie przekazywały do pre-
zesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) kompletnych 
informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów, w tym o wynikach prze-
prowadzonych kontroli wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem 

5 Aprobata techniczna – jest to pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, 
w których wyrób budowlany jest stosowany (art. 2 pkt 2 ustawy o wyrobach budowlanych).

Obrót wyrobami budowlanymi

34,4

38,8

34,5 34,133,1
31,2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

II półr. 2004 I półr. 2005 II półr. 2005 I półr. 2006 II półr. 2006 I półr. 2007



[938]112

CE6 oraz o wszczęciu i zakończeniu postępowań w odniesieniu do wyrobów wpro-
wadzonych do obrotu niezgodnie z zasadniczymi wymaganiami7, określonymi 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przepływu 
informacji dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu8.
W 2004 r. UOKiK nie otrzymał od organów nadzoru budowlanego informacji 
o przeprowadzonych przez nie kontrolach, a w 2005 r. nie przekazano drogą elek-
troniczną rocznego planu kontroli i zbiorczego zestawienia już wykonanych. Za
2006 r. informacje także były niepełne.

Rysunek 2

6 Oznakowanie CE to symbol umieszczany na wyrobie przez producenta w celu poświadczenia, że 
wyrób jest zgodny z odnoszącymi się do niego wymaganiami prawnymi związanymi z szeroko pojętym 
bezpieczeństwem. Wymagania te są zapisane w ponad 20 dyrektywach Unii Europejskiej, a każda z nich 
odnosi się do innej kategorii wyrobów.

7 W wypadku wyrobów budowlanych należy przez to rozumieć wymagania podstawowe, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane.

8 DzU nr 87, poz. 812, ze zm.
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Spośród 11 zatrzymań wyrobów budowlanych o 8 z nich organy celne poin-
formowały prezesa UOKiK, natomiast nie przekazały takiej informacji za 2006 r. 
– 2 przypadki i za 2007 r. – 1 przypadek, pomimo obowiązku wynikającego z §9 
wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów. Prezes UOKiK o 3 zatrzy-
maniach wyrobów budowlanych w latach 2006–2007 został powiadomiony przez 
wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w formie opinii wydanych na 
wniosek organów celnych o zatrzymanych wyrobach budowlanych. W 6 przypad-
kach organy celne przekazały informacje z opóźnieniem od 4 do 98 dni w stosunku 
do 14-dniowego terminu określonego w §9 ust. 2 wymienionego rozporządzenia. 
Spośród 7 opinii wydanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlane-
go, stwierdzających, że wyroby budowlane nie spełniają wymagań zasadniczych, 
4 opinii nie przekazano do UOKiK, pomimo obowiązku wynikającego z §6 roz-
porządzenia Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie działań podejmo-
wanych w związku z zatrzymaniem wyrobów, co do których istnieją uzasadnione 
okoliczności wskazujące, że nie spełniają one zasadniczych wymagań9.

Ustalono również, że informacje przekazywane przez organy nadzoru budow-
lanego do UOKiK w formie pisemnej były niespójne z informacjami przesyłanymi 
przez te organy drogą elektroniczną. Dotyczyło to powiadomień o wynikach prze-
prowadzonych kontroli oraz o wszczęciu i zakończeniu postępowań w zakresie 
wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami, pro-
wadzony w UOKiK, w zakresie wyrobów budowlanych nie zawierał wszystkich 
danych, o których mowa w §5 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 kwietnia 
2004 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami10. 
Brakowało m.in. numerów identyfi kacyjnych wpisu i dat wpisu do rejestru dla 
36 spośród 75 wyrobów budowlanych ujętych w rejestrze.

Zdaniem NIK, niepełna realizacja przez organy nadzoru budowlanego i organy 
celne zadań nałożonych przepisami prawa świadczy o niewłaściwej współpracy 
tych organów z prezesem UOKiK. Brak lub niekompletność danych o wyrobach 
budowlanych wprowadzonych do obrotu spowodowały ograniczenia w korzystaniu 
z informacji dotyczących systemu kontroli tych wyrobów.

Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB), 
prowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zawierał niepełne 
dane o ich liczbie, a informacje do wykazu wpisywano na podstawie kart wyrobu, 
pomimo działającego od 2006 r. informatycznego Systemu Nadzoru Rynku Wy-
robów Budowlanych. 

9 DzU nr 87, poz. 813. 
10 DzU nr 87, poz. 811.
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Organy nadzoru budowlanego w trakcie obowiązkowych kontroli obiektów 
sprawdzały dowody dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania w bu-
downictwie tylko na podstawie oświadczeń kierowników budowy11. Taki tryb 
postępowania uniemożliwiał ustalenie jakości wyrobów, a także stwierdzenie, 
że zastosowane wyroby budowlane spełniają wymagania szczególnie istotne dla 
bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego obiektów.

W trakcie kontroli stwierdzono również, że inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
nieprawidłowo wykonywali nadzór na terenie budowy. Nie korzystali z uprawnień 
wynikających z art. 26 ustawy – Prawo budowlane i nie żądali od kierowników 
budowy dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budow-
lanych, co ustalono w 27 spośród 32 (84,4%) realizowanych inwestycji. Inspekto-
rzy nadzoru inwestorskiego nie wydawali kierownikom budowy kontrolowanych 
poleceń, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, przedstawienia dowodów 
dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie.

Kontrola w Instytucie Techniki Budowlanej (ITB), jako jednostce aprobującej, 
także wykazała nieprawidłowości. Instytut wydawał aprobaty techniczne pomimo 
braku dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań aprobacyjnych. 
Na 35 skontrolowanych postępowań 12 przeprowadzono z naruszeniem §3 ust. 3 
pkt 5 i §7 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z 8 listopada 2004 r. 
w sprawie aprobat technicznych i jednostek upoważnionych do ich wydawania12. 
Brakowało m.in. dowodów opłat za weryfi kację wniosków o udzielenie aprobaty 
technicznej, wszczynano postępowania bez zawarcia z wnioskodawcami porozu-
mień o ich przeprowadzenie.

Odpłatność za przeprowadzenie czynności związanych z udzieleniem aprobaty 
technicznej, w ITB również ustalana była nieprawidłowo, m.in. nie dokumento-
wano liczby godzin pracy, co stwierdzono w 35 skontrolowanych postępowaniach 
aprobacyjnych. Było to niezgodne z §19 wspomnianego rozporządzenia ministra 
infrastruktury. Spośród skontrolowanych 35 aprobat technicznych, ITB informacje 
o ich udzieleniu przekazywał do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w terminie od 7 do 213 dni, pomimo określenia terminu bezzwłocznego przeka-
zywania, co było naruszeniem art. 9 ust. 5 ustawy o wyrobach budowlanych.

W Instytucie Techniki Budowlanej odpłatność za przeprowadzenie czynności 
polegających na weryfi kacji wniosku o udzielenie aprobaty technicznej naliczano 
i pobierano w kwocie stanowiącej równowartość 500 euro, powiększonej o 22% 
podatku od towarów i usług. Dotyczyło to 35 skontrolowanych postępowań o udzie-

11 Z art. 46 ustawy – Prawo budowlane nie wynika obowiązek przechowywania przez okres prowa-
dzenia robót budowlanych dokumentów dotyczących wyrobów budowlanych, z wyjątkiem art. 10 ust. 1 
ustawy o wyrobach budowlanych.

12 DzU nr 249, poz. 2497.
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lenie aprobaty technicznej i 14 spośród 18 postępowań o udzielenie europejskiej 
aprobaty technicznej. Odpłatność za weryfi kację wniosku w sprawie obu rodza-
jów aprobat ustalono w kwocie równowartości w złotych 500 euro. Odpłatność 
za te czynności regulują rozporządzenia ministra infrastruktury – odpowiednio: 
z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyj-
nych upoważnionych do ich wydawania (§18 ust. 2) i z 14 października 2004 r. 
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek upoważ-
nionych do ich wydawania13 (§17 ust. 2). Podczas kontroli ustalono, że ITB nie 
wystąpił z wnioskiem o pisemną interpretację zakresu i sposobu zastosowania 
prawa podatkowego w tej indywidualnej sprawie, w trybie art. 14b-14p ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa14. W trakcie kontroli, jak również do 
dnia sporządzenia informacji o wynikach kontroli15, minister właściwy do spraw 
fi nansów publicznych i minister właściwy do spraw budownictwa, gospodar-
ki przestrzennej i mieszkaniowej, nie przedstawili jednoznacznego stanowiska 
w sprawie odpłatności za weryfi kację wniosków określonych w wymienionych 
rozporządzeniach. Jednak Ministerstwo Infrastruktury pisemnie wyraziło opinię, 
że kwestia jest istotna i wymaga rozważenia w celu jednoznacznego uregulowania 
w przedmiotowych rozporządzeniach sprawy zawartości podatku VAT w cenie 
weryfi kacji wniosku o udzielenie aprobaty technicznej.

Reasumując, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że organy nadzoru bu-
dowlanego nie wykazywały odpowiedniego zaangażowania w realizacji zadań 
związanych z kontrolą wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz 
we współpracy z prezesem UOKiK. Mała liczba kontroli wyrobów budowanych 
i kontroli u producentów nie zapewniła właściwego nadzoru nad tym rynkiem. 
Regulacje prawne, tj. ustawa o wyrobach budowlanych i ustawa – Prawo budow-
lane, wymagają nowelizacji w zakresie procedury kontrolnej dotyczącej wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu.

W celu poprawy funkcjonowania kontroli tych wyrobów Najwyższa Izba 
Kontroli uznała za konieczne podjęcie odpowiednich działań przez ministra infra-
struktury, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do ministra infrastruktury Izba zwróciła się z wnioskami o:
1) rozważenie opracowania projektu nowelizacji ustawy o wyrobach budow-

lanych w zakresie: 

13 DzU nr 237, poz. 2375.
14 T.j. DzU  z 2005 r., nr 8, poz. 60, ze zm.
15 Patrz przyp. 4.
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– zmiany art. 22, dotyczącej możliwości dokonania zabezpieczenia dowodów, 
w tym wyrobów budowlanych, na okres niezbędny do wydania decyzji admini-
stracyjnej przez właściwy organ;

– zmian art. 25 i art. 26, dotyczących objęcia obowiązkiem poddania wyrobu 
budowlanego badaniom oraz zniesienia kosztów przeprowadzonych badań przez 
Skarb Państwa;

2) rozważenie opracowania projektu nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, 
to jest zmian art. 59a i art. 46, dotyczących objęcia obowiązkową kontrolą wszyst-
kich wyrobów budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których 
mowa w ustawie o wyrobach budowlanych oraz wprowadzenie dla tych wyrobów 
obowiązku przechowywania dokumentów;

3) znowelizowanie rozporządzenia z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
i rozporządzenia z 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat tech-
nicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wyda-
wania, odpowiednio zmian §18 ust. 2 i §17 ust. 2 przez jednoznaczne określenie, 
że ustalona w tych przepisach kwota stanowi „cenę brutto” (z podatkiem VAT) lub 
„cenę netto” (bez podatku VAT);

4) wzmocnienie nadzoru nad udzielaniem aprobat technicznych przez Instytut 
Techniki Budowlanej.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został poproszony 
o podjęcie – w ramach systemu kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu – ak-
tywnej współpracy z organami nadzoru budowlanego w celu poprawy przepływu 
informacji.

Do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wystosowano wnioski o:
– zapewnienie bieżącego przekazywania do prezesa UOKiK informacji o wy-

robach budowlanych wprowadzonych do obrotu;
– zwiększenie liczby kontroli producentów i wyrobów budowlanych;
– wzmocnienie nadzoru nad działalnością wojewódzkich inspektorów nadzoru 

budowlanego w zakresie wyrobów budowlanych;
– spowodowanie utworzenia przez wojewódzkich inspektorów nadzoru bu-

dowlanego rejestrów producentów wyrobów budowlanych.

mgr Marzanna Lipińska
mgr inż. Jacek Stadnik

Departament Środowiska, Rolnictwa 
i Zagospodarowania Przestrzennego w NIK
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Jowanka K. Jakubek

POLITYCY  I  URZĘDNICY  W  KOORDYNOWANIU 
KRAJOWEJ  POLITYKI  EUROPEJSKIEJ

Sprawność działania administracji zależy w dużym stopniu od współpracy mię-
dzy politykami a profesjonalnymi urzędnikami oraz od tego, jak wygląda podział 
stanowisk w administracji na zmienne (polityczne) i stałe (służba cywilna). Problem 
relacji polityków i urzędników istnieje nie tylko w kontekście spraw związanych 
z członkostwem w Unii Europejskiej, ale i wszelkich działań w sferze publicznej. 
Administracja w tradycyjnym ujęciu przedstawiana jest jako aparat wykonawczy 
decyzji politycznych, lecz coraz częściej wskazuje się na jej inne funkcje. Aparat 
administracyjny nie powinien bowiem być bierny, w sposób bezrefl eksyjny reali-
zować polecenia zwierzchników; bardzo istotna we współczesnym państwie jest 
jego aktywność i inicjowanie decyzji dotyczących polityki prowadzonej przez 
władze publiczne1.

Próbuje się polityków i urzędników sytuować tak, aby nie wchodzili w nieswoje 
obszary zadań, ale jednocześnie zachowali zdolność współdziałania. W praktyce jed-
nak bywa na odwrót. Pomieszanie tych obszarów widać szczególnie wyraźnie przy 
obsadzaniu stanowisk premiera i ministrów – najwyżsi zwierzchnicy administracji 
to osoby ewidentnie „polityczne”, wyłonione w wyniku partyjnej rywalizacji. 

Ministrowie (poza modelem szwedzkim i anglosaskim) są zarówno twórcami 
polityki, jak i stoją na czele aparatu administracyjnego, za który ponoszą odpowie-
dzialność. Ministerstwa, wraz z urzędnikami, są zaangażowane w wykonywanie 

1 H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wyd. 3, Liber, Warszawa 
2004, s.126.
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zadań politycznych. W modelu szwedzkim zaś odróżnia się ministerstwa, od-
powiedzialne m.in. za planowanie i przygotowywanie projektów legislacyj-
nych, od urzędów centralnych, skupionych na administracji wykonawczej. 
W modelu anglosaskim z kolei, wyspecjalizowane agencje przejmują zadania ty-
powo administracyjne, pozostawiając ministerstwom sprawy polityczne, związa-
ne z rządzeniem i planowaniem. Takie umocowanie znajduje odzwierciedlenie 
również w obsługiwaniu spraw Unii Europejskiej – w decydowaniu europejskim 
biorą udział ministerstwa, integrując wysiłki polityków i urzędników. Urzędnikom 
zatrudnionym w urzędach centralnych i agencjach pozostawia się głównie kwestie 
implementacji, techniczne aspekty obsługi zadań europejskich.

Podstawowe zasady dotyczące służby cywilnej są wspólne dla krajów o odmien-
nej kulturze politycznej, jednak ich realizacja przebiega w różny sposób. Różnice 
szczególnie widać między modelami służby cywilnej – pozycyjnym (otwartym) 
a modelem kariery (zamkniętym). W modelu pozycyjnym urzędnicy są bardziej 
podatni na wpływy, ale też otwarci na wyzwania i ryzyko, w modelu kariery są 
lepiej chronieni przed naciskami politycznymi, ale także nierzadko charakteryzują 
się niechęcią do ponoszenia ryzyka i odpowiedzialności2. System kontynentalny 
pozwala na zaangażowanie polityczne urzędników, system anglosaski zakłada wy-
raźną separację sfery planowania politycznego od urzędniczego wykonawstwa3.

Unia Europejska jako wyzwanie dla krajowej administracji

Członkostwo w Unii Europejskiej zakłada integrację całej struktury państwa 
z innymi państwami członkowskimi oraz z instytucjami wspólnotowymi. Ten swo-
isty „tryb federalizacji” wymaga więc przyjęcia specyfi cznych rozwiązań zarówno 
w kwestiach reprezentacyjnych, jak i uczestnictwa aparatu administracyjnego pań-
stwa w skomplikowanych procesach decyzyjnych. W obszarze polityki europejskiej 
nachodzą na siebie mechanizmy typowe dla polityki zagranicznej, wewnętrznej, 
gospodarczej, rolnej, fi nansowej itd. Proces integracji zachodzi również na różnych 
poziomach: rządowym, fachowym, ministerialnym, regionalnym.

Administracja publiczna przez członkostwo w Unii Europejskiej zyskuje nowe 
narzędzia w systemie decyzyjnym, szczególnie przy obsłudze procesów decyzyj-
nych UE, polityki wspólnotowej oraz implementacji prawa i polityki Unii. Uczest-
nictwo w instytucjach i procesach Unii Europejskiej ma istotne konsekwencje 
organizacyjne dla rządu, a w odpowiedzi na obowiązki wynikające z członkostwa 

2 Szerzej na ten temat A. Auer, Ch. Demmke, R. Polet: Civil Services In The Europe of Fifteen, 
Maastricht 1996, s. 139 i nast.

3 D. Bach-Golecka (red): Gabinety polityczne – narzędzie skutecznego rządzenia, Kraków-Nowy 
Sącz 2007, s. 89.
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oraz korzyści z tego, by w Brukseli efektywnie dbać o interesy narodowe, wszystkie 
państwa członkowskie ustanowiły nowe struktury, procedury i procesy decyzyjne 
mające to gwarantować. Rządy państw członkowskich w różny sposób odpowiadają 
na te wyzwania4, jednak wspólną cechą jest obecność wyspecjalizowanych struktur 
oraz przeobrażenia wewnątrz administracji państwowej. Mechanizmy te mają za 
zadanie przede wszystkim monitorowanie implementowania decyzji instytucji 
wspólnotowych w kraju, co wiąże się z koniecznością modyfi kacji wewnętrznych 
struktur administracyjnych po to, aby skutecznie wprowadzać w życie postanowie-
nia instytucji europejskich. Z drugiej strony, struktury owe powinny efektywnie 
koordynować proces kształtowania stanowiska krajowego i dbać o jego skuteczne 
i spójne przedstawianie w instytucjach UE.

Państwa członkowskie, w myśl artykułu 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską (TWE), są zobowiązane do zastosowania „wszelkich możliwych środ-
ków, zarówno ogólnych, jak szczególnych, zapewniających wykonanie zobowiązań 
wynikających z tego traktatu lub z działań podjętych przez instytucje Wspólnoty”. 
Zobowiązania te dotyczą wszystkich państw członkowskich, bez względu na to, jak 
są zorganizowane wewnętrznie i w jaki sposób dystrybuują odpowiedzialność za 
ich wypełnianie pomiędzy krajowych polityków i urzędników. W tej kwestii liczy 
się jedynie prawidłowa i terminowa realizacja zobowiązań, łącznie z obowiązkiem 
aktywnego uczestnictwa w pracach organów UE, w których udział przedstawicieli 
krajowych jest przewidziany. 

Unia Europejska nie narzuca więc rozwiązań w zakresie służby cywilnej czy 
relacji między politykami i urzędnikami. Nie ma regulacji na ten temat na poziomie 
wspólnotowym, a kwestie związane z funkcjonowaniem administracji pozostawione 
są, zgodnie z zasadą subsydiarności, w gestii państw członkowskich. Można uznać 
za dopuszczalne różne rozwiązania, byleby były one efektywne i pozwalały na rea-
lizację obowiązków wynikających z członkostwa w UE. W efekcie każde państwo 
wypracowało własny model relacji między urzędnikami i politykami, osadzony 
w odrębnej kulturze, tradycji i historii5.

We Francji widoczny jest przerost funkcji politycznych sprawowanych przez 
zawodową służbę cywilną, łącznie z powoływaniem wysokich urzędników na 

4 Dla szczegółowej analizy poszczególnych systemów koordynacji polityki europejskiej w pań-
stwach członkowskich zob. m.in. H. Kassim (red.): The National Co-ordination of EU Policy. The Do-
mestic Level, Oxford 2000; H. Kassim: Meeting the Demands of EU Membership. The Europeanization of 
National Administrative Systems, [w:] K. Featherstone, C.M. Radaelli: The Politics of Europeanization, 
Oxford 2003; A. Michoński, A. Nowak-Far: Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania 
decyzji, Warszawa 2004.

5 J. Czaputowicz: Implikacje integracji z Unią Europejską dla polskiej służby cywilnej, „Służba 
Cywilna” nr 1/2000/2001, s.22.
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stanowiska ministerialne6, udział „technokratów” w sprawowaniu władzy, peł-
nienie przez urzędników funkcji z pogranicza polityczno-administracyjnego oraz 
duża rola gabinetów politycznych. W Wielkiej Brytanii z kolei wysocy urzędnicy 
– sekretarze stanu – są odpowiedzialni za doradzanie ministrom, zarządzanie 
ministerstwem oraz relacje na zewnątrz urzędu; obowiązuje ich lojalność wobec 
każdego ministra, bliska więź i współpraca z przełożonym politycznym. Bieżą-
ce funkcjonowanie urzędów powierzone jest urzędnikom niższego stopnia, na 
sekretarzach spoczywa odpowiedzialność za kwestie strategiczne. Występuje 
tutaj daleko idąca polityzacja wyższych urzędników, związana także z większą 
widocznością na forum publicznym. Od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku 
coraz większą rolę odgrywa instytucja doradcy politycznego, a także asystenta 
i eksperta – bez uprawnień władczych; mianowani są oni przez ministra, dla 
którego pracują i wraz z nim odchodzą. Wciąż istnieje czytelna granica między 
osobami z nominacji politycznej a urzędnikami. W Niemczech ma zastosowanie 
model „urzędnika politycznego”, zezwalający urzędnikom na przynależność do 
partii politycznych oraz prowadzenie działalności politycznej, ministrom zaś na 
swobodny dobór współpracowników, także z własnej partii. Urzędnikom powierza 
się zadania daleko wykraczające poza tradycyjne funkcje techniczne, co zwiększa 
ich pozycję w stosunku do polityków.

Podział pomiędzy pionem politycznym i urzędniczym w kwestiach europejskich 
można również przeprowadzić na podstawie wykonywanych zadań. Zadania poli-
tyczne wynikające z integracji europejskiej to między innymi wyznaczanie celów 
politycznych, defi niowanie priorytetów, prowadzenie negocjacji na najwyższym 
szczeblu, a także z parlamentem i innymi partnerami, prezentowanie stanowiska 
rządowego na forum instytucji UE i krajowym, przyjmowanie i realizacja zobo-
wiązań wynikających z członkostwa w Unii. Zadania urzędnicze (merytoryczne) 
to z kolei m.in. analiza polityki UE, wypracowanie i uzgadnianie stanowisk we-
wnątrz administracji, przygotowywanie stanowisk negocjacyjnych do politycznej 
akceptacji, uczestnictwo w negocjacjach na poziomie grup roboczych i Komitetu 
Stałych Przedstawicieli (COREPER), techniczna realizacja zobowiązań7. Urzędnicy 
odpowiedzialni są również za prezentowanie stanowiska krajowego na wielu forach 
roboczych i eksperckich, które odgrywają bardzo istotną rolę w początkowych 
fazach procesu decyzyjnego UE.

Różnica jakościowa w funkcjonowaniu administracji państwa członkow-
skiego jest widoczna, gdy porówna się zadania z okresu przed i poakcesyjnego, 

6 D. Bach-Golecka (red): Gabinety polityczne…, op. cit., s. 91.
7 F. Jasiński, J. Skoczek: Koordynacja polityki integracyjnej w Polsce, [w:] A. Łazowski (red.): 

Unia Europejska: prawo instytucjonalne i gospodarcze, wyd.3, Warszawa 2007, s. 530.
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szczególnie w wypadku państw, które niedawno przystąpiły do Unii Europej-
skiej. Przed akcesją największy nacisk kładziono na efektywną implementację 
prawa i polityki europejskiej, na kształt których państwo kandydujące nie miało 
znaczącego wpływu, jako że nie brało udziału w procesie ich wypracowywa-
nia. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej najważniejsze znaczenie zaczęła mieć 
skuteczna obsługa członkostwa, w tym przede wszystkim współdecydowanie 
w instytucjach UE i współkształtowanie polityki. Akcent został więc przesunię-
ty z zadań o charakterze czysto administracyjnym, odtwórczym, na polityczne, 
wymagające merytorycznego zaangażowania oraz wygospodarowania sporych 
środków kadrowych i fi nansowych. O ile w pierwszym okresie potrzebni byli 
głównie świetnie przygotowani do swoich zadań „technokraci”, o tyle po akcesji 
to umiejętności z zakresu dyplomacji, perswazji, marketingu, public relations 
są równie istotne jak fachowa wiedza uczestników procesu decyzyjnego. Są to 
umiejętności, których nie wymagano wcześniej od tradycyjnych urzędników, 
a które są obecnie kluczowe dla efektywnej współpracy z politykami na niwie 
decyzyjnej Unii Europejskiej.

Przesunięcie akcentu z aspektów administracyjnych na polityczne impli-
kuje pytania o reprezentację w najważniejszych ciałach decyzyjnych, a także 
o sposoby szybkiego i efektywnego osiągania zgody narodowej pomiędzy orga-
nami państwa, dotyczącej interpretacji interesów danego kraju w UE i sposobów 
ich realizacji. W tym zakresie spójność stanowiska państwa jest sprawą kluczową, 
a istnienie dwugłosu czy wielogłosu czyni pozycję negocjacyjną nieczytelną 
i mało skuteczną. Szybko również może zrazić partnerów z innych państw człon-
kowskich, którzy oczekują konkretnej współpracy w budowaniu sojuszy i wspie-
raniu nowych inicjatyw europejskich.

Na tym tle widać, że kluczową kwestią jest prawidłowe ułożenie relacji i koor-
dynacja działań pomiędzy politykami i urzędnikami – ekspertami. Pola współpracy 
polityków i urzędników w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej można ująć 
w dwie sfery działania: reakcji oraz akcji.

W sferze reakcji istotne są: uczestnictwo w obiegu informacji dotyczącym 
inicjatyw politycznych w UE; uruchomienie „wczesnych sygnałów ostrzegania”, 
w tym urzędników pracujących w instytucjach europejskich i nieformalnych ze-
społach zajmujących się uzgadnianiem; szybkie reagowanie na inicjatywy Ko-
misji Europejskiej i innych państw członkowskich, w tym zdefi niowanie interesu 
krajowego i przygotowanie stanowiska; określenie priorytetów krajowych – co 
można „odpuścić”, a o co trzeba walczyć; koordynacja działań wszystkich zaan-
gażowanych polityków i urzędników w kwestii prezentowania jednolitego stano-
wiska we wszystkich ciałach decyzyjnych UE; umiejętność przekonywania innych 
państw do tego stanowiska, czyli zbudowania koalicji wokół własnych interesów; 
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elastyczność negocjacyjna – rezygnacja z mniej istotnych spraw na rzecz priory-
tetów, inteligentne uczestnictwo w unijnym „obrocie handlowym”.

W sferze akcji do wspomnianych elementów dochodzą: prawidłowe zdefi niowa-
nie interesu krajowego i sformułowanie pomysłu politycznego tak, by uwiarygodnić 
inicjatywę wobec innych państw członkowskich; realistyczna ocena możliwości 
przeforsowania inicjatywy; efektowne „opakowanie” inicjatywy politycznej, także 
za pomocą instrumentów marketingowych; merytoryczne przygotowanie dokumen-
tów „non-paper” na temat owego pomysłu8, umiejętność budowania koalicji innych 
państw na jego poparcie; koordynacja działań zaangażowanych podmiotów, z na-
ciskiem na efektywność lobbingową; aktywność przy „sprzedawaniu” inicjatywy 
politycznej, również przy kontaktach z sektorem pozarządowym, w tym z mediami; 
sprawne i skoordynowane przeprowadzenie inicjatywy, od poziomu nieformalnych 
spotkań, grup roboczych, aż do uzgodnień na najwyższych szczeblach.

Relacje polityków i urzędników widoczne są zarówno na etapie uzgadnia-
nia założeń polityki, jak i przy końcowym prezentowaniu stanowiska krajowego 
i pozyskiwania dla niego poparcia. Specyfi ką systemu Unii Europejskiej jest przede 
wszystkim to, że na różnych szczeblach nieustannie się negocjuje i wciąż zapadają 
ustalenia i decyzje. Unia Europejska ma w wielu istotnych wymiarach wciąż cha-
rakter międzyrządowy, stąd odpowiedzialność za wynik procesów decyzyjnych 
spada na rządy państw członkowskich, a za obsługę odpowiedzialne są aparaty 
administracyjne poszczególnych państw. Stanowisko trzeba odpowiednio zapre-
zentować, „zareklamować”, obronić, pozyskać poparcie. Kwestia odpowiednio 
przygotowanych kadr politycznych i urzędniczych jest zatem kluczowa dla efek-
tywnego funkcjonowania państwa członkowskiego.

Główne ciała decyzyjne Unii Europejskiej dystrybuują role pomiędzy polity-
ków oraz urzędników. Poczynając od Rady Europejskiej, w której przedstawicie-
lem państwa członkowskiego jest premier bądź prezydent9, przez Radę UE, gdzie 
obradują ministrowie10, COREPER II i COREPER I z reprezentantami w randze

8 Taki dokument to zazwyczaj 2-3 strony przedstawiające inicjatywę polityczną i kierunki działa-
nia, na tym etapie jeszcze bez konkretnych rozwiązań – przygotowywany aby pozostałe kraje mogły się 
nieofi cjalnie ustosunkować; używany do sondowania innych krajów na szczeblu urzędniczym.

9 Prawo pierwotne UE nie narzuca reprezentacji w Radzie Europejskiej, tj. czy państwo powinno 
być reprezentowane przez prezydenta czy przez premiera, pozostawiając decyzję w tej sprawie państwu 
członkowskiemu. Art. 4 TUE mówi, że „W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów 
państw członkowskich oraz przewodniczący Komisji. Towarzyszą im ministrowie spraw zagranicznych 
państw członkowskich i członek Komisji”.

10 W myśl art. 203 TWE, w skład najważniejszego ciała decyzyjnego UE – Rady – „wchodzi jeden 
przedstawiciel szczebla ministerialnego każdego państwa członkowskiego, upoważniony do zaciągania 
zobowiązań w imieniu rządu tego państwa członkowskiego”. W wypadku Polski takie uprawnienia mają 
ministrowie, sekretarze i podsekretarze stanu, odpowiedzialni za swoje działania bezpośrednio przed 
premierem.
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ambasadorów i ich zastępców, aż do grup roboczych, ciał eksperckich oraz komi-
tetów, w których zasiadają fachowi urzędnicy i eksperci z państw członkowskich. 
Samo funkcjonowanie najważniejszego organu decyzyjnego Unii – Rady Ministrów 
– jest tak naprawdę uzależnione od wszystkich tych grup: polityków (ministrów), 
urzędników „politycznych” oraz urzędników „tradycyjnych”11 .

Wyróżnienie w pionie urzędników dwóch grup: reprezentujących państwo 
członkowskie, którzy mają wpływ na proces decyzyjny przygotowując grunt pod 
obrady (urzędnicy „polityczni”), oraz tych, którzy zajmują się organizowaniem 
prac Rady i pełnią funkcje stricte administracyjne (urzędnicy „tradycyjni”), jest 
zasadne również na poziomie europejskim. Urzędnikami zajmującymi się przy-
gotowaniem obrad Rady są głównie dyplomaci zgromadzeni w COREPER oraz 
wysocy urzędnicy pracujący w ministerstwach państw członkowskich, przygo-
towujący uzgodnienia w komitetach: politycznym i bezpieczeństwa (COPS), go-
spodarczym i fi nansowym (EFC), ds. rolnictwa (SCA), ds. artykułu 36 (CATS), 
ds. artykułu 13312.

Statystyka posiedzeń COREPER, obradującego w dwóch „mutacjach” – robo-
czej, technicznej (I) i merytorycznej (II), do której trafi a 15-20% spraw – sugeruje, 
że ogromna większość z nich ma charakter techniczno-ekspercki, a mniejszość 
polityczny. Na posiedzenia Rady UE trafi ają z kolei punkty „A” – gdzie ministro-
wie tylko formalnie zatwierdzają wcześniejsze uzgodnienia urzędników (78%), 
oraz punkty „B” – pozostawione dyskusji ministrów (22%)13. Nawet w wypadku 
głosowania w Radzie proces decyzyjny jest w sposób daleko idący uzależniony 
od konsensusu wypracowywanego w fazach przygotowawczych, a w wypadku 
uzgodnionych decyzji jedynie jedna na pięć jest kontestowanych14.

Krajowe procesy koordynowania polityki europejskiej

To, w jaki sposób zorganizowany jest system wewnątrzkrajowy, który pozwala 
implementować prawo europejskie i prowadzić spójną politykę wpływu państwa 

11 Wyróżnienie trzech grup wraz ze spełnianymi przez nie funkcjami zaproponowali F. Hayes-
-Renshaw i H. Wallace: ministers – ministrowie (decydowanie), offi cials – urzędnicy „polityczni” (przy-
gotowanie), bureaucrats – urzędnicy „tradycyjni” (obsługa organizacyjna); por. F. Hayes-Renshaw, 
H. Wallace: The Council of Ministers, Palgrave Macmillan 2006, s. 33-132.

12 F. Hayes-Renshaw, H. Wallace: The Council of Ministers, s. 68-100. Z kolei A. Nowak-Far wspo-
mina przede wszystkim o Komitecie Gospodarczym i Finansowym, Stałym Komitecie ds. Zatrudnienia, 
Komitecie ds. art. 133, Komitecie Politycznym, Komitecie Koordynacyjnym ds. Współpracy Policyjnej 
i Sądowej w sprawach karnych, Komitecie Wojskowym, Komitecie ds. Polityki Gospodarczej, Komitecie 
ds. Osłony Socjalnej oraz Komitecie ds. Bezpieczeństwa; por. A. Michoński, A. Nowak-Far: Rola admi-
nistracji rządowej…, op. cit., s. 14-15.

13 Dane za 2004 r.; F. Hayes-Renshaw, H. Wallace: The Council of Ministers, s. 53.
14 Jw. s. 56.
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członkowskiego na procesy decyzyjne UE, pozostaje w ścisłym związku z pozycją 
w Unii Europejskiej i stosunkami z innymi państwami członkowskimi. Stąd także 
relacje systemowe pomiędzy politykami i urzędnikami nabierają istotnego zna-
czenia.

W różnych państwach występują różne modele koordynowania polityki eu-
ropejskiej: od scentralizowanego (z ministerstwem wiodącym, urzędem premiera 
w centrum zarządzania) po zdecentralizowany (jak w wypadku Niemiec – z Urzę-
dem Kanclerskim, departamentami lustrzanymi monitorującymi ministerstwa, 
zaangażowaniem zarówno Ministerstwa Finansów, jak i Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, nie wspominając o ważnej roli krajów związkowych)15. Częstym 
polem napięć jest walka MSZ, żeby objąć sprawy europejskie, a z drugiej strony 
obserwuje się dążenie do „wyjęcia” tych spraw z resortu dyplomacji (ze wszystkimi 
tego konsekwencjami dla polityków, dyplomatów i urzędników). Polityka europej-
ska wciąż utożsamiana jest bardziej z polityką zagraniczną niż wewnętrzną, choć 
de facto ma ona podwójny wymiar i działania w jej zakresie podejmuje się zarówno 
w sferze zewnętrznej, jak i wewnętrznej. 

W różnych modelach koordynacji polityki europejskiej do stałych elementów 
instytucjonalnych można zaliczyć: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Stałe Przed-
stawicielstwo przy UE, ministerstwo lub urząd ds. europejskich, urząd premiera 
lub kanclerza, ministerstwa liniowe, komitety międzyministerialne oraz parlament 
krajowy16.

Procedura uzgadniania stanowiska krajowego rozpoczyna się od szczebla 
urzędniczego (np. spotkania dyrektorów departamentów), następnie jest ono po-
twierdzane na szczeblu politycznym (sekretarzy/podsekretarzy stanu odpowie-
dzialnych za sprawy UE w ministerstwach sektorowych – w Polsce jest to Komitet 
Europejski Rady Ministrów, funkcjonujący jako komitet stały RM). W dziedzinie 
spraw unijnych rządowa polityka najczęściej korzysta z komitetowej metody pra-
cy, charakterystycznej dla procesu decyzyjnego UE. Rzadziej zdarza się, by jakaś 
wyjątkowo kontrowersyjna kwestia stała się przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 
rządu. Tendencja jest wręcz przeciwna – ze względu na szczegółowość i ekspercki 
charakter, decyzje nierzadko „schodzą” niżej, do poziomu urzędniczego, często 
wymykając się spod kontroli władzy politycznej. 

Istotnym ogniwem pośredniczącym między organami krajowymi a Unią Eu-
ropejską jest Stałe Przedstawicielstwo przy UE, które utrzymuje formalne i nie-
formalne kontakty z organami Unii, innymi państwami członkowskimi i może

15 Szerzej na ten temat: H. Kassim (red.): The National Co-ordination of EU Policy. The Domestic 
Level, Oxford 2000.

16 F. Jasiński, J. Skoczek: Koordynacja polityki integracyjnej…, op. cit., s. 531.
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podejmować skuteczne działania ex ante17. Stałe Przedstawicielstwo jest ponadto 
odpowiedzialne za udział w COREPER I (pion polityczny) i COREPER II (pion 
techniczny).

Rezydenci danego państwa w Brukseli18 spełniają coraz większą rolę w budo-
waniu pozycji kraju; stąd we wszystkich państwach członkowskich widoczna jest 
stała tendencja do rozbudowy przedstawicielstwa w Unii Europejskiej, zarówno 
pod względem kadrowym, jak i instytucjonalnym. Liczba zatrudnionych w latach 
1958–2004 wzrosła ponad pięćdziesięciokrotnie19. Kraje takie, jak Niemcy, Austria, 
Finlandia, Holandia, Francja zatrudniają kilkudziesięciu (Niemcy powyżej 100) 
zawodowych dyplomatów, uczestniczących nie tylko w prezentowaniu stanowi-
ska państwa, ale monitorujących interesujące państwo dziedziny, a także wypeł-
niających funkcje informacyjne i raportujące, łącznie z legendarnym w Brukseli 
chodzeniem na lancze. System brukselski jest ukierunkowany na działania niefor-
malne, dyplomatyczne – stąd w tych mechanizmach ogromna rola dyplomatów 
państw członkowskich, a więc i tendencja do rozrostu stałych przedstawicielstw 
i zatrudniania w nich coraz większej liczby zawodowych urzędników.

W polskim modelu krajowej koordynacji polskiej polityki europejskiej widocz-
ne są dwie przeciwstawne tendencje – z jednej strony centralizm procesu technicz-
nego (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – UKIE), z drugiej – rozproszenie 
procesu merytorycznego (wyspecjalizowane komórki ministerstw sektorowych). 
Obecny system jest w dużej mierze oparty na dwóch instytucjach: Komitecie Eu-
ropejskim Rady Ministrów – KERM (decyzje polityczne) i Urzędzie Komitetu 
Integracji Europejskiej (koordynacja merytoryczna). Instytucjom tym towarzyszy 
zaangażowanie obu izb parlamentu, jednak wpływ Sejmu i Senatu na kształtowanie 
stanowiska rządowego nie zawsze jest efektywny. Przy analizie zmian w państwach 
członkowskich w związku z przynależnością do Unii Europejskiej, na plan pierw-
szy wysuwa się wzmocnienie rządu i administracji rządowej wobec pozostałych 
segmentów władzy. Parlamenty narodowe znajdują się w pozycji defensywnej, 
chociaż mniej lub bardziej umiejętnie bronią swoich uprawnień, opierających się 
głównie na procedurach opiniowania i akceptowania stanowiska państwa, które 
wypracowuje rząd. W zależności od tego, jak silną moc wiążącą ma opinia parla-

17 Szerzej na ten temat: Z. Czubiński: Koordynacja polityki europejskiej Polski wobec Unii Europej-
skiej w Brukseli. Rola i miejsce Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, w: Usprawnienie kształtowania 
się polskiego stanowiska w UE – skuteczniejsza polityka europejska, raport nr 6 Instytutu Kościuszki, 
październik 2007 r., s. 59-67.

18 Mowa o ambasadorach – stałych przedstawicielach przy UE – wspomaganych przez fachowych 
urzędników zatrudnionych w tych placówkach.

19 Z 27 w 1958 r. do 1498 w 2004, za: F. Hayes-Renshaw, H. Wallace: The Council of Ministers, 
s. 235.
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mentu, rząd w mniejszym lub większym stopniu jest uzależniony od otrzymania 
zielonego światła ze strony legislatywy20.

W wypadku Polski wydaje się, iż głównym problemem, oprócz dość słabych 
mechanizmów prawnych gwarantujących parlamentarną legitymizację stanowiska 
rządowego, jest niewystarczająca koordynacja między sejmową i senacką Ko-
misją ds. Unii Europejskiej. Prowadzi to do możliwości powstania sprzecznych 
stanowisk obu tych komisji. Czynnikiem osłabiającym pozycję parlamentu jest 
ponadto stosunkowo niewielka dolegliwość sankcji dla przedstawicieli rządu przy 
niezastosowaniu się do instrukcji parlamentarnych21.

Komitet Europejski Rady Ministrów został powołany w 2004 r.22 jako stały 
komitet Rady Ministrów o kompetencjach opiniodawczo-doradczych i pomocni-
czych. Obecnie na czele KERM stoi prezes Rady Ministrów, wiceprzewodniczą-
cym jest sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, a członkami są sekretarze 
lub podsekretarze stanu w ministerstwach, do zakresu działania których należą 
sprawy integracji europejskiej. Obsługę prac KERM zapewnia UKIE. Zadaniem 
Komitetu Europejskiego jest przygotowywanie, uzgadnianie lub opiniowanie pro-
jektów rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub prezesa Rady Ministrów 
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz 
podejmowanie rozstrzygnięć i zajmowanie stanowisk w sprawach dotyczących 
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, niezastrzeżonych do 
wyłącznej kompetencji Rady Ministrów, prezesa Rady Ministrów i innych organów, 
a także wyrażanie opinii albo udzielanie rekomendacji projektom dokumentów 
rządowych, które będą przedstawione Radzie Ministrów lub prezesowi Rady Mini-
strów do rozpatrzenia. Rozstrzygnięcia i stanowiska KERM stają się stanowiskami 
lub rozstrzygnięciami Rady Ministrów23.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej powstał 3 października 1996 r. i od 
początku pełni funkcje koordynacyjne wobec wszystkich resortów i instytucji 
bezpośrednio zaangażowanych w proces integracji Polski z Unią Europejską. 

20 Konsekwencją braku akceptacji stanowiska rządowego przez parlament może być nieudzielenie 
mandatu przedstawicielowi rządowemu (przy silniejszej pozycji parlamentu w sprawach polityki euro-
pejskiej, jak np. w Danii) lub konieczność przedstawienia przyczyn tego stanu rzeczy (wytłumaczenia 
się) przez odpowiedniego ministra przed komisją ds. europejskich (przy słabszej pozycji parlamentu, jak 
np. w Polsce).

21 Na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z 11.03.2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Sena-
tem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (DzU 2004 
nr 52, poz. 515, z późn. zm.) w przypadku, gdy stanowisko Rady Ministrów nie uwzględnia opinii Sejmu, 
przedstawiciel Rady Ministrów ma obowiązek niezwłocznie wyjaśnić przyczyny rozbieżności.

22 Na mocy zarządzenia nr 30 prezesa Rady Ministrów z 23.03.2004 r. w sprawie Komitetu Europej-
skiego Rady Ministrów (MP nr 14, poz. 223, ze zm.).

23 § 3. 4. zarządzenia nr 30 prezesa Rady Ministrów z 23.03.2004 r. w sprawie Komitetu Europej-
skiego Rady Ministrów (MP nr 14, poz. 223, ze zm.).
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Podstawowym zadaniem UKIE jest zapewnienie realizacji zadań dotyczących 
programowania i koordynowania polityki w sprawach związanych z integracją 
Polski z Unią Europejską, działań dostosowawczych Polski do standardów euro-
pejskich oraz działań administracji państwowej w zakresie otrzymywanej pomocy 
zagranicznej. Obecnie główną odpowiedzialnością tego urzędu jest obsługa ciał 
politycznych, takich jak KERM, i zapewnienie spójności polskiego stanowiska 
w administracji zarówno w aspekcie wewnątrzkrajowym, jak i w instytucjach Unii 
Europejskiej.

Niespójnością w polskim systemie koordynacyjnym jest wciąż istniejący Komi-
tet Integracji Europejskiej (KIE) – formalnie będący na czele organów rządowych 
koordynujących politykę rządową w sprawach europejskich24. W trakcie ewolucji 
systemu koordynacji polityki europejskiej Komitet zastąpiono w sprawach tech-
nicznych Zespołem Przygotowawczym KIE, którego funkcje od 2004 r. przejął 
Komitet Europejski Rady Ministrów.

Niezmiernie ważny jest poziom uzgodnień wewnątrzresortowych. Departamen-
ty ds. Unii Europejskiej stopniowo odchodzą w przeszłość jako mało praktyczne, 
gdyż coraz mniej jest obszarów działalności państwa, w których nie ma kwestii 
związanych z polityką europejską. Coraz częściej natomiast w pionie urzędniczym 
wyznacza się osobę odpowiedzialną za koordynację polityki europejskiej (np. 
dyrektora departamentu), której funkcje skupiają się na byciu koordynatorem, 
a nie realizatorem, ponieważ do tego upoważnieni są przedstawiciele ds. Unii 
Europejskiej w poszczególnych jednostkach wewnętrznych.

Proceduralny udział pionu urzędniczego ministerstw liniowych w decydo-
waniu europejskim skupia się na pracy urzędników w grupach roboczych Unii 
Europejskiej. Urzędnicy ministerstw krajowych, którzy biorą udział w posiedze-
niach tych grup, muszą prezentować spójne stanowisko. W tym celu otrzymują 
od rządu instrukcje – obligatoryjnie w wypadku dyskusji nad nowymi projektami 
aktów prawnych UE, natomiast w sprawach mniej istotnych (np. szkolenia, rapor-
ty informacyjne) instrukcje mogą, ale nie muszą się pojawić. Wyjazd urzędnika 
zawsze poprzedzony jest przesłaniem agendy organu UE, który patronuje danej 
grupie roboczej. Przed wyjazdem odbywa się kilka, a czasem nawet kilkanaście 
spotkań, zanim zapadnie decyzja. Dodatkowo ministerstwa zasięgają opinii organów 
współpracujących (np. w wypadku Ministerstwa Finansów są to Komisja Nadzo-
ru Finansowego i Narodowy Bank Polski). Instrukcje muszą być formułowane 
w sposób czytelny i klarowny, urzędnik jednak dysponuje pewną dozą swobody; 
niejednokrotnie instrukcja jest dostosowana do ewentualnej dyskusji. Gwarancją 
spójności stanowiska krajowego jest także to, że w razie intensywnej dyskusji 

24 Zgodnie z ustawą z 8.08.1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (DzU z 30.08.1996 r.).
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i pojawienia się nowego kompromisu, musi być on potwierdzony przez państwo 
członkowskie – urzędnicy nie dysponują aż tak szerokim mandatem, aby bez poro-
zumienia zmieniać swoje instrukcje. Ten stan rzeczy jest w pełni szanowany przez 
organy Unii i w takich sytuacjach odkłada się sprawę do następnego posiedzenia, 
przed którym przesyła się nowe propozycje na piśmie.

Instrukcje na obrady grup roboczych podpisują dwie osoby: najczęściej dyrektor 
departamentu (pion urzędniczy/merytoryczny) oraz sekretarz/podsekretarz stanu 
(pion polityczny). W praktyce stanowisko opracowuje sam urzędnik, kierując się 
interesem kraju oraz opiniami ciał współpracujących (choć niekoniecznie są one wią-
żące). Rzadko zdarza się, by ów dokument był kwestionowany przez polityka, choć 
w razie ewentualnego konfl iktu to do niego należałoby zdanie rozstrzygające.

Do najważniejszych problemów funkcjonowania polskiego modelu koordynacji 
polityki europejskiej zaliczają się głównie: brak konsultacji międzyresortowych, 
niespójny mechanizm uzgadniania stanowisk między jednostkami administracji 
rządowej szczebla centralnego, dezorganizacja pracy urzędników, słaba współpra-
ca administracji z polskimi posłami do Parlamentu Europejskiego, brak spójnego 
stanowiska wobec UE, słaba skuteczność w reprezentowaniu polskich interesów25. 
Polski system jest również skomplikowany przez dość trudną do zdefi niowania 
obecnie rolę Komitetu Integracji Europejskiej, jako że to Komitet Europejski 
Rady Ministrów przejął jego zadania. Z punktu widzenia reprezentacji interesów 
w Brukseli, problematyczne jest zdarzające się zbyt późne przyjmowanie instruk-
cji przez KERM. O ile bowiem grupy robocze nie zawsze potrzebują stanowiska 
KERM, to na poziomie COREPER jest ono konieczne. Instrukcje rządowe powin-
ny być ponadto na tyle klarowne, by ambasador miał pełną jasność co do stano-
wiska krajowego i na miejscu mógł w sposób najbardziej efektywny realizować 
jego cele. 

Wobec funkcjonującego systemu formułuje się więc postulaty mające upo-
rządkować kwestie instytucjonalne i ułatwić proces decyzyjny. Najważniejsze 
recepty to: przekształcenie UKIE w Sekretariat Europejski Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów; likwidacja KIE i podział KERM na dwie formacje odpowia-
dające COREPER I i COREPER II; uruchomienie silniejszych mechanizmów 
administracyjnych, w tym podkreślenie roli premiera jako ostatecznej instan-
cji rozstrzygającej konfl ikty i decydującej o kształcie polskiego stanowiska; ak-
tywizacja departamentów merytorycznych w ministerstwach, a także większe 
oparcie się na grupach zadaniowych – reprezentantach ministerstw i różnych 
specjalizacji26.

25 Usprawnienie kształtowania się polskiego stanowiska w UE…, op. cit., s. 9.
26 Jw. s. 11- 27.
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Pomimo że najbardziej znaczące relacje między politykami i urzędnikami za-
chodzą w centrum krajowej administracji oraz na styku z instytucjami Unii Europej-
skiej, upodmiotowienie regionów w kontekście polityki europejskiej (czy polityki 
europejskiej sensu largo) owocuje przeniesieniem owej problematyki również na 
niższe poziomy administracji. Członkostwo w Unii Europejskiej wpływa na relacje 
między władzami centralnymi a regionalnymi, jako że władze centralne najczęściej 
transponują prawo wspólnotowe (jeśli jest to konieczne, tj. w wypadku dyrektyw), 
podczas gdy władze regionalne implementują to prawo oraz są odbiorcami środków 
pochodzących z funduszy regionalnych27. Regiony są włączone do kształtowania 
oraz implementowania polityki europejskiej, co skutkuje koniecznością uwzględ-
nienia ich głosu także w krajowych systemach koordynowania polityki wobec Unii 
Europejskiej. Wiąże się to z rozszerzeniem dostępu regionów do informacji na 
temat rządowej polityki europejskiej, prawem do informowania w kwestiach doty-
czących polityki regionalnej, współdecydowaniem o sprawach dla nich istotnych, 
a także możliwością wywierania wpływu na kształtowanie stanowiska krajowego28. 
Największe zdolności w tym zakresie widać u podmiotów federacji w państwach 
federalnych29. Spore zaangażowanie niższych szczebli administracji występuje 
także w regionach państw objętych dewolucją, które przy okazji egzekwowania 
dla siebie większych kompetencji w sprawach krajowych, sięgają także do obszaru 
spraw UE – jak np. w Zjednoczonym Królestwie czy Hiszpanii. Regiony, wyko-
rzystując możliwość uczestnictwa w procesach decyzyjnych w Unii Europejskiej, 
uruchamiają mechanizmy lobbingowe w postaci wysłanych do Brukseli urzęd-
ników tworzących biura reprezentowania interesów regionalnych. Jako ciekawy 
przykład służy Biuro Rządu Szkocji (Scottish Government EU Offi ce), które może 
pochwalić się jednym z najbardziej profesjonalnych i skutecznych reprezentacji 
regionalnych w Brukseli30.

Różne oblicza współpracy 

Za sukcesami polityków zawsze stoi grupa urzędników, którzy mozolną pracą 
przygotowują grunt pod bardziej spektakularne decyzje polityczne. Pozytywne 
przykłady ich współdziałania dostarczane są każdego dnia – współpraca jest ko-

27 J. Czaputowicz: Implikacje integracji…, op. cit., s. 23.
28 Szerzej na ten temat: F. Skawiński Reprezentacja interesów regionów w Unii Europejskiej, 

Warszawa 2008.
29 Szczególnie wzmocniona została w tym kontekście pozycja krajów związkowych w Niemczech 

po zmianach w ustawie zasadniczej z 2006 r.
30 Zob. <http://www.ukrep.be/scotland.html>. Biuro Rządu Szkocji składa się z urzędników, którzy 

pracują dla szkockiej egzekutywy i są przed nią odpowiedzialni. Jednak Biuro wchodzi również w skład 
„rodziny” Przedstawicielstwa Zjednoczonego Królestwa (UKRep) i blisko z nim współpracuje.
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nieczna, aby machina europejska mogła sprawnie funkcjonować. Z drugiej strony 
można stwierdzić, że użycie czy groźba użycia weta przez przedstawicieli rządowych 
na obradach Rady Ministrów UE31 często jest efektem złej współpracy pomiędzy 
pionem urzędniczym i politycznym. Jeśli konfl ikt interesów ujawnia się na tak 
późnym etapie procesu decyzyjnego jak Rada Ministrów UE, należy wnioskować, 
że wcześniejsze etapy uzgodnień zostały zaniedbane lub istnieją problemy w prze-
pływie informacji i kształtowaniu stanowiska krajowego. Podział zadań pomiędzy 
polityków i urzędników w systemie decyzyjnym UE jest znany – na pierwszych 
etapach stanowisko rządowe prezentują urzędnicy w grupach roboczych, co wcześ-
niej powinno być przygotowane w ministerstwach krajowych na podstawie decyzji 
polityczno-eksperckich. Politycy podczas obrad Rady Ministrów UE czy Rady Euro-
pejskiej nie powinni kwestionować osiągniętych wcześniej konsensusów, w sprawie 
których działali upoważnieni urzędnicy. Za porażki państwa członkowskiego można 
uznać brak stanowiska podczas uzgodnień roboczych, zbyt późne zdefi niowanie 
interesu narodowego i gorączkowe poszukiwanie koalicjantów „za pięć dwunasta”, 
a w szczególności zbyt pochopne sięganie do twardych instrumentów typu weto. 

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy istotne staje się zaangażowanie osobiste po-
lityków – czasami premier musi polecieć na spotkanie do Brukseli, aby przekonać 
przewodniczącego Komisji Europejskiej do swoich racji. Aktywna postawa polity-
ków w ostatniej chwili może czasem w Brukseli przechylić szalę na korzyść kraju 
– tak jak np. w wypadku polskich stoczni, gdzie spore zaangażowanie ministrów 
skarbu, ich wizyty w Brukseli i przekonywanie, że to dla Polski naprawdę istotna 
sprawa, sprawiły że Komisja zwlekała z niekorzystną dla Polski decyzją, która 
zapewne bez tych działań zapadłaby wcześniej.

Ważne jest jednak, aby nie nadużywać tego typu instrumentów, tylko sięgać po 
nie w sprawach naprawdę istotnych z narodowego punktu widzenia. Odpowiednio 
skoordynowane i przygotowane przy współpracy pionu urzędniczego i politycznego 
stanowisko rządowe, prezentowane przez urzędników w grupach roboczych, ma 
zapobiegać niezręcznej sytuacji przepychanek politycznych na wysokim szczeblu 
decyzyjnym Unii Europejskiej. 

Brak współdziałania sfer administracji i polityki widoczny był także w wy-
padku tzw. „paktu muszkieterów” w kwestii polityki energetycznej32. Porażka 

31 Takie sytuacje miały miejsce głównie w latach 2005–2007, m.in. w wypadku polskiego stanowi-
ska wobec reformy rynku cukru czy stawek VAT – szerzej: J.K. Jakubek: European Policy Coordination 
1991-2006 – what kind of a Polish experience?, [w:] M. Myant, T. Cox (red): Reinventing Poland: 
economic and political transformation and evolving national identity, Routledge 2008, s. 97.

32 Istotą tego paktu energetycznego miała być zasada solidarności umawiających się stron wobec 
naruszenia stałości dostaw ropy, prądu i gazu. W takim przypadku sygnatariusze mieliby pomagać za-
grożonemu państwu, dzieląc się z nim własnymi zasobami. Inicjatywa ta została sformułowana wobec 
powtarzających się gróźb rosyjskich o odcięciu dostaw energetycznych dla Polski i Ukrainy. 
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tej inicjatywy miała swoje źródła w braku wcześniejszych konsultacji na forum 
Unii i prób zaangażowania większej liczby państw członkowskich, niedostatkach 
merytorycznych przygotowanego przez polską stronę dokumentu oraz braku pro-
pozycji mechanizmów harmonizujących działanie „paktu” z instytucjami UE33. 
Wskazywano także na niedostosowaną do realiów dyskursu UE retorykę owej ini-
cjatywy, którą przedstawiano jako „energetyczne NATO” – co wprowadzało chaos 
pojęciowy i nieporozumienie, jakoby w tym pakcie miały uczestniczyć państwa 
członkowskie NATO. 

Funkcjonowanie sprawnych mechanizmów koordynujących działania polity-
ków i urzędników dostarcza jednak znacznie większej liczby przykładów. Ostat-
nio głośno jest chociażby o dość dobrze przyjmowanych polskich inicjatywach 
dotyczących tzw. partnerstwa wschodniego dla krajów spoza UE34 czy aktywnych 
działań wobec pakietu energetycznego, z niekorzystnym dla Polski aukcyjnym 
systemem nabywania limitów na emisję CO235. W przypadku obu tych inicjatyw 
niewątpliwie kluczowe było wyczucie momentu ich prezentacji oraz efektywna 
praca przygotowująca grunt pod ich przedstawienie. O ile impulsy do działania oraz 
aktywność na najwyższym szczeblu należą do polityków, o tyle za przygotowanie 
merytoryczne i techniczne tych działań odpowiedzialni są urzędnicy. Inicjatywy 
polityczne, choć zależne od sprzyjającej sytuacji politycznej, aby były skuteczne 
wymagają efektywnego współdziałania polityków i urzędników.

W kontekście polityki europejskiej wybijają się jeszcze inne aspekty relacji 
polityków i urzędników. Jednym z nich są prace komisji Parlamentu Europejskiego 
– pracujący w nich politycy (posłowie) biorą udział w procesie decyzyjnym Unii, 
przede wszystkim w procedurze współdecydowania. Aby zapewnić efektywność 
i spójność prac, powinni oni być na bieżąco informowani o priorytetach rządu 
i otrzymywać szybkie wskazówki w sytuacjach wątpliwych36. Kolejnym polem 

33 Usprawnienie kształtowania się polskiego stanowiska w UE…, op. cit., s. 82-83.
34 Partnerstwo wschodnie to zaprezentowana w czerwcu 2008 r. polsko-szwedzka inicjatywa pogłę-

biania stosunków UE ze wschodnimi sąsiadami: Ukrainą, Mołdawią, Azerbejdżanem, Armenią, Gruzją 
i Białorusią. Projekt dotyczy m.in. bezpieczeństwa energetycznego oraz umów o liberalizacji handlu pro-
wadzących do utworzenia strefy wolnego handlu.

35 Pakiet energetyczny, mający na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przez państwa UE, 
jest oceniany jako niekorzystny dla polskiej gospodarki, która jest w ok. 90 % uzależniona od węgla. 
Działania polskiego rządu doprowadziły m.in. do stworzenia koalicji państw przeciwnych tej inicjatywie 
(Czechy, Węgry, Słowacja, Estonia, Łotwa, Litwa, Bułgaria, Rumunia) oraz postanowienia, że decyzja 
w tej sprawie ma zapaść na zasadzie konsensualnej. 

36 Przykładem trudności we współpracy posłów do Parlamentu Europejskiego (PE) i urzędników, 
w tym wypadku Ministerstwa Rolnictwa, jest praca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE – posłowie 
narzekają na brak szybkiego przepływu informacji dotyczących stanowiska rządu oraz nieterminowość 
przekazywania wskazówek lub ich brak. Trudności we współpracy poskutkowały m.in. niewykorzysta-
niem szansy na przesunięcie kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej. Za: Usprawnienie kształtowania się 
polskiego stanowiska w UE…, s. 83-84.
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relacji polityków i urzędników jest obsada stanowisk urzędniczych w Unii Eu-
ropejskiej. Rząd krajowy ma np. pewien wpływ na obsadę wyższych stanowisk, 
tj. dyrektorów i dyrektorów generalnych w dyrekcjach generalnych. Dzieje się 
to oczywiście z poszanowaniem reguł konkursowych, jednak europejskim stan-
dardem jest nieformalne zaangażowanie rządów krajowych w popieranie swoich 
kandydatów. Wsparcie ze strony rządu często jest istotne w momencie ostatecznej 
oceny kandydata – a contrario, brak takiego wsparcia może zniweczyć starania 
o stanowisko i osłabić pozycję kraju członkowskiego. Taka sytuacja miała miejsce 
w 2005 r., w związku ze startem polskich kandydatów w konkursie na stanowisko 
dyrektora generalnego w Komisji Europejskiej. Po przejściu wszystkich etapów 
postępowania konkursowego zabrakło sygnału, że kandydat jest akceptowany przez 
polski rząd. Rozmowa na szczeblu politycznym miała miejsce dopiero kilka dni 
przed podaniem do wiadomości decyzji, gdy było już za późno na poparcie.

Zmiana wzajemnych relacji

Członkostwo państwa w Unii Europejskiej jest obecnie jednym z najważ-
niejszych czynników wpływających na zmianę relacji pomiędzy polityką i admi-
nistracją. Unia Europejska, pozostawiając szeroki margines swobody w kwestii 
zorganizowania aparatu administracyjnego, przez swoją specyfi kę narzuca jednak 
pewne standardy postępowania w kontekście partycypacji w europejskim procesie 
decyzyjnym. Techniczny, ekspercki charakter wielu aktów prawa wtórnego Unii 
automatycznie gwarantuje większą rolę ekspertom, którzy się na danej kwestii 
znają – znacznie częściej są to wyspecjalizowani w danej dziedzinie urzędnicy, 
wyposażeni w tzw. pamięć systemową, a nie skoncentrowani na bieżącej grze 
politycznej politycy, którzy w efekcie końcowym coraz częściej są zdani na opinię 
przygotowaną przez urzędników. Specyfi ka procesu decyzyjnego Unii Europej-
skiej, a zwłaszcza bogactwo komitetów eksperckich, grup roboczych, komitetów 
przygotowawczych, sprawia, że często to urzędnicy de facto podejmują istotne 
decyzje polityczne.

Nowy układ relacji pomiędzy politykami i urzędnikami jest więc poniekąd wymu-
szony przez członkostwo w Unii Europejskiej i występuje we wszystkich państwach 
członkowskich. Można go uznać za jeden z istotniejszych przejawów europeizacji 
administracji publicznej. Europeizacja pogłębia się tym bardziej, o ile występują 
podobne, powtarzające się problemy, dotyczące wszystkich państw członkowskich, 
a także wspólne zadania i obowiązki wynikające z udziału w procesie decydowania37. 

37 Szerzej na ten temat: K. Featherstone, C.M. Radaelli (red.), The Politics of Europeanization, 
Oxford 2003.
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W sposób szczególny ta nowa sytuacja kształtuje pozycję urzędników zajmu-
jących wyższe stanowiska w hierarchii zawodowej, którzy mają silną pozycję 
w strukturach decyzyjnych administracji rządowej.

Można zaryzykować twierdzenie, że daleko idąca decentralizacja procesu decy-
zyjnego w sprawach europejskich jest warunkiem koniecznym jego skuteczności. 
Ważne jest, by decyzje w tych kwestiach były podejmowane nie tylko kompeten-
tnie w sensie merytorycznym, ale przede wszystkim terminowo – bo gdy zostanie 
przyjęta dyrektywa czy inny akt prawa europejskiego, jest już za późno na reakcję. 
Współpraca rządu z Brukselą stała się normalnym elementem polityki, a nie czymś 
wyjątkowym – a to, w jaki sposób rząd i administracja są zorganizowane do współ-
pracy europejskiej, jest jednym z elementów oceny ich skuteczności.

Politycy w tym systemie mają wyznaczone i przypisane zadania – to oni mają 
dawać impuls do wszelkich działań, wyznaczać kierunek, dawać przyzwolenie, 
wyznaczać ramy, w które treść mają wpisać i uszczegółowić już urzędnicy. Warto 
dodać, że to na etapie uszczegóławiania może dochodzić do dyskusji nad najważ-
niejszymi kwestiami, jako że „diabeł tkwi w szczegółach”. Zależnie od tego, na 
ile związany jest mandat negocjacyjny, którym dysponuje urzędnik, daje mu to 
większe lub mniejsze pole manewru i możliwość partycypacji w negocjacjach. 
Państwo wysyłające na obrady ciała decyzyjnego UE urzędnika „tradycyjne-
go”, który nie ma wpływu na treść stanowiska oraz nie dysponuje minimalną 
choć swobodą w pertraktacjach i układaniu się z przedstawicielami pozosta-
łych państw członkowskich, skazuje się na to, że ów urzędnik niczego nie bę-
dzie mógł załatwić, podczas gdy inni swobodniej wypracowują kompromisowe 
ustalenia.

Wzmocnieniu pozycji urzędników w kontekście członkostwa w Unii Euro-
pejskiej sprzyjają bardzo ożywione kontakty z urzędnikami pracującymi w insty-
tucjach UE, z natury rzeczy łatwiej znajdującymi wspólny język z urzędnikami 
krajowych ministerstw niż z politykami38. Ciekawym przykładem takich kontaktów 
była złożona ostatnio przez urzędników polskiej narodowości pracujących w Ko-
misji Europejskiej wizyta studyjna w Polsce, gdzie spotkali się z przedstawicielami 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wysoce specjalistyczny język negocjacji unijnych, sposób prowadzenia debat, 
skomplikowane procedury dążenia do wypracowania kompromisu, przechylają 
szalę na rzecz wykwalifi kowanej kadry urzędniczej. Niezbędna jest nie tylko rze-
telna wiedza, ale również bogate doświadczenie prowadzenia danych spraw oraz 
znajomość wszystkich formalnych i nieformalnych mechanizmów efektywnej 

38 G. Rydlewski: Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Elipsa, 
Warszawa 2006, s. 146.
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partycypacji w gremiach decyzyjnych UE, a takimi zaletami może wykazać się 
bardzo niewielu polityków.

Na poziomie europejskim widać więc, jak ważna jest sprawna koordynacja 
działań urzędników i polityków, przy rosnącym znaczeniu pierwszej grupy. Poziom 
krajowy również jest objęty owymi zjawiskami, a kształt administracji i służby 
cywilnej postrzegany jest jako jeden z czynników determinujących stopień przy-
stosowania państwa do integracji europejskiej39.

Należy zauważyć jednak, że nie we wszystkich przypadkach wpływ Unii Euro-
pejskiej na krajową administrację oznacza wzmocnienie politycznego zaangażowa-
nia urzędników. Istnieje wiele zadań dodatkowych, wynikających dla administracji 
państwa członkowskiego bezpośrednio z wykonawstwa polityki europejskiej. Ta 
sfera pozostaje ściśle w gestii administracji, polityka nie odgrywa tu roli (np. kol-
czykowanie krów w wykonywaniu rozporządzenia UE). W tego typu zadaniach 
sprawdzają się wzorce urzędników „tradycyjnych”, realizujących zadania przeka-
zane w drodze poleceń służbowych, niewymagające inicjatywy czy konkretnego 
zaangażowania merytorycznego.

W większości wypadków nieuchronna wydaje się jednak zmiana relacji mię-
dzy politykami i urzędnikami na rzecz urzędników zawodowych. Utrzymywa-
nie status quo polegającego na rozgraniczeniu funkcji decyzyjnych i pozosta-
wieniu ich przy politykach, limitowaniu urzędników w wykonywaniu założeń 
przekazanych przez polityków, jest w kontekście członkostwa w Unii Europej-
skiej niemożliwe. W polityce europejskiej, wobec przewagi urzędników nad po-
litykami, wyraźnie widać rosnące znaczenie urzędników „politycznych”, którzy 
mają pewien margines swobody w uczestniczeniu w procesie decyzyjnym Unii. 
Urzędnicy są ponadto wolni od nacisków ze strony elektoratu i od wywiązywa-
nia się z różnego typu zobowiązań, od których politycy nie zawsze mogą się 
odciąć.

Dominacja urzędników nad politykami nie wydaje się zjawiskiem przesą-
dzonym, chociażby z uwagi na mechanizmy kontrolowania biurokracji40. Proces 
uczestnictwa urzędników w decydowaniu politycznym jest jednak nieodwracalny 
i wszystko wskazuje na to, że będzie się pogłębiał. 

Z punktu widzenia rządu państwa członkowskiego jakość koordynacji polityki 
europejskiej jest liczona każdego roku w milionach euro, dlatego bardzo pożądane 
jest zatrudnianie w kontaktach z Unią Europejską jak największej liczby świet-
nie wykwalifi kowanych urzędników. Posiadanie dobrej strategii, inwestowanie

39 J. Czaputowicz, Implikacje integracji…, op. cit., s. 42.
40 D. Bach-Golecka (red): Gabinety polityczne…, op. cit., s. 102.



[961] 135Politycy i urzędnicy a polityka UE

w szkolenia oraz rekrutowanie ekspertów jest bardzo opłacalne, skoro dzięki 
temu dane państwo ma lepszy dostęp do „konfi tur” w postaci atrakcyjnej fi nan-
sowo polityki europejskiej czy funduszy unijnych. Wywieranie wpływu na proces 
decyzyjny zależy bowiem nie tylko od rozmiaru państwa, ale przede wszyst-
kim od ciekawych pomysłów, umiejętności przekonywania do nich pozostałych 
państw członkowskich, współpracy w formułowaniu założeń przyszłej polity-
ki Unii Europejskiej oraz korzystania z praktyk umożliwiających osiągnięcie 
kompromisu.

Jowanka K. Jakubek
doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych UW

oraz w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW
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STRATEGIA  SZKOLENIOWA  EUROSAI

EUROSAI – Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (ang. 
European Organization of Supreme Audit Institutions) od początku istnienia, czyli 
od 1990 r., działa na rzecz profesjonalnej współpracy między członkami, promuje 
wymianę informacji i publikacji dotyczących kontroli fi nansów publicznych, a także 
badania nad zagadnieniami związanymi z tego typu kontrolą. Jednym z kluczo-
wych celów, jakie postawiła sobie EUROSAI, jest również zachęcanie członków 
do organizowania seminariów i szkoleń, dzięki którym najwyższe organy kontroli 
(NOK) mają okazję nie tylko zdobyć wiedzę, ale również podzielić się doświad-
czeniami1.

Do realizacji między innymi tego ostatniego celu powołano Komitet EUROSAI 
ds. Szkoleń, któremu Zarząd EUROSAI powierzył wszelkie kwestie związane 
z polityką szkoleniową organizacji. 

Komitet EUROSAI ds. Szkoleń

Komitet EUROSAI ds. Szkoleń (ang. EUROSAI Training Committee – ETC) 
został utworzony na XXI posiedzeniu Zarządu EUROSAI w Madrycie w 2000 r. 
jako ciało doradcze Zarządu do spraw polityki szkoleniowej. Początkowo liczył 
ośmiu członków, wybranych spośród członków i obserwatorów Zarządu – były 
to najwyższe organy kontroli Czech, Danii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, 
Portugalii i Wielkiej Brytanii. W 2006 r. decyzją Zarządu do grupy stałych człon-
ków dołączyły NOK Litwy i Węgier (do tej pory uczestniczący w spotkaniach

1 Zob. A. Kukuła: EUROSAI – Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli, „Kontrola 
Państwowa” nr 2/2008, s.15-24. 
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Komitetu w charakterze obserwatorów), a w 2007 r. stałym członkiem został 
NOK Rosji (również dotychczasowy obserwator). Niewielka liczba członków (11) 
jest świadomym zabiegiem, gdyż ma zapewnić sprawną i skuteczną realizację 
założeń szkoleniowych dla całego EUROSAI. Niemniej jednak w spotkaniach 
Komitetu, w zależności od bieżących potrzeb, uczestniczą również jako obserwa-
torzy przedstawiciele innych NOK, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, 
Inicjatywy INTOSAI ds. Rozwoju (IDI2), a także Komisji INTOSAI ds. Tworzenia 
Możliwości Rozwojowych (CBC3). 

Z chwilą powstania Komitet EUROSAI ds. Szkoleń otrzymał zadanie 
utworzenia i aktualizowania strony internetowej Komitetu4, określenia potrzeb 
szkoleniowych i realizacji odpowiednich szkoleń i seminariów dla członków 
EUROSAI, utrzymywania skutecznych kontaktów z innymi instytucjami zajmu-
jącymi się szkoleniami (takimi jak np. wspomniana IDI). Do jego zadań włączo-
no również obowiązek corocznego składania Zarządowi raportów z działalności 
Komitetu.

Komitet EUROSAI ds. Szkoleń jest odpowiedzialny za realizowanie polity-
ki szkoleniowej EUROSAI pod kierunkiem Zarządu. Działa jako swego rodzaju 
ośrodek do planowania, koordynowania, promowania i monitorowania działań 
szkoleniowych, uwzględniając jednocześnie niezależność NOK odnośnie plano-
wania i prowadzenia własnej polityki szkoleniowej. 

Polityka szkoleniowa EUROSAI

Podstawą wyznaczenia głównych kierunków działań EUROSAI w zakresie 
działalności szkoleniowej były wyniki ankiety rozesłanej do członków EUROSAI 
w październiku 1997 r. i w czerwcu 1999 r. (a więc jeszcze przed formalnym utwo-
rzeniem Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń). Określiły one między innymi preferencje 
NOK co do rodzajów szkoleń (szkolenia ciągłe, łączące elementy teoretyczne, 
praktyczne i wymiany wiedzy), grup docelowych (skupienie uwagi na potrzebach 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej) czy wymiany informacji (stworzenie in-
ternetowego systemu wymiany informacji i dokumentów). 

2 IDI (ang. INTOSAI Development Initiative) powstała na XII Kongresie INTOSAI w Sydney, 
w 1986 r. Pierwotnie jej siedziba znajdowała się w Kanadzie, jednak od 1999 r. działa w Norwegii jako 
niezależna (pod względem organizacyjnym i ekonomicznym) fundacja. IDI organizuje i prowadzi szko-
lenia i programy w regionach, a także seminaria i warsztaty dotyczące kluczowych obszarów kontroli 
sektora publicznego.

3 CBC (ang. Capacity Building Committee) – komisja utworzona na XVIII Kongresie INTOSAI 
w Budapeszcie, w 2004 r. Jej zadaniem jest budowanie potencjału i możliwości rozwojowych NOK przez 
np. szkolenia, pomoc techniczną, usługi doradcze i konsultingowe czy przeglądy partnerskie. 

4 Obecnie jest ona częścią strony internetowej EUROSAI. Patrz: <www.eurosai.org>. 
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Powyższe założenia działań szkoleniowych funkcjonowały pierwotnie na za-
sadzie konsensusu między członkami Komitetu. Po raz pierwszy szkoleniowe 
cele strategiczne zostały dokładnie określone na lata 2005–2008 (choć i wtedy nie 
zostały jeszcze ujęte w ramy jednolitego dokumentu). 

Na podstawie ankiety, którą otrzymali w 2003 r. członkowie EUROSAI, 
Komitet EUROSAI ds. Szkoleń określił trzy cele strategiczne na lata 2005–2008: 
promowanie działań szkoleniowych w formie seminariów i innych imprez, wzmac-
nianie współpracy zawodowej między członkowskimi NOK oraz innymi orga-
nizacjami szkoleniowymi, a także ułatwianie wymiany informacji. Cele te, ujęte 
w formie uchwały, zostały formalnie zatwierdzone przez VI Kongres EUROSAI, 
który odbył się w Bonn w 2005 r. W ciągu trzech lat EUROSAI zrealizowała 
pod swoimi auspicjami kilkanaście seminariów, warsztatów i innych spotkań 
o tematyce uwzględniającej konkretne, priorytetowe dla NOK obszary (określone 
na podstawie wyników wspomnianej ankiety z 2003 r). Znalazły się wśród nich 
tak istotne zagadnienia, jak: technologie informatyczne (IT), kontrola środowi-
ska, zarządzanie środkami publicznymi, walka z nadużyciami fi nansowymi i ko-
rupcją, kontrola jakości, standardy kontroli i kontrola wykonania zadań. 

Realizacja trzech celów szkoleniowych na lata 2005–2008 pozwoliła okre-
ślić mocne i słabe strony dotychczasowej polityki szkoleniowej EUROSAI. Od 
samego początku istnienia organizacji, czyli od 1990 r., ewoluowały nie tyl-
ko dziedziny kontroli sektora publicznego w regionie, ale zmieniała się sama 
organizacja, zyskując coraz większą liczbę członków (w 1990 r. – 30 człon-
ków, zaś obecnie – 49). Różnorodność zaznaczyła się zarówno jeśli chodzi 
o modele systemów kontroli (np. urząd kontroli, trybunał obrachunkowy), jak 
i status członków EUROSAI w Unii Europejskiej (kraje członkowskie, kraje 
kandydujące oraz niebędące w UE). Jednocześnie w INTOSAI, czyli Między-
narodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (ang. International 
Organization of Supreme Audit Institutions) – jedną z jej siedmiu grup robo-
czych jest właśnie EUROSAI – zaczęły zachodzić procesy, do których musiała 
się odnieść EUROSAI jako integralna część tej międzynarodowej organizacji5. 
Chodziło przede wszystkim o nawiązanie do „Planu strategicznego INTOSAI 
na lata 2005–2010”, który wyraźnie określił misję, wizję oraz cele INTOSAI 
w obszarze standardów zawodowych, rozwoju indywidualnego i instytucjonal-
nego, jak również wymiany wiedzy6. 

5 Zob. E. Miękina: INTOSAI – Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli, 
„Kontrola Państwowa” nr 2/2008, s.5-14. 

6 Plan strategiczny INTOSAI na lata 2005–2010 dostępny jest na stronie internetowej: 
<http://www.intosai.org/blueline/upload/13estratplan.pdf>.
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Wszystkie te zmiany spowodowały, że EUROSAI stanęła przez ogromnym 
wyzwaniem: niezbędne stało się przeanalizowanie i zaktualizowanie polityki 
szkoleniowej, aby w sposób skuteczny i spójny odpowiadała potrzebom szkole-
niowym NOK, a tym samym umożliwiała efektywne prowadzenie działalności 
szkoleniowej. Dlatego też na XVI spotkaniu Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń, 
które odbyło się w Moskwie w siedzibie Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej 
27-28 marca 2008 r., podjęto decyzję o opracowaniu strategii szkoleniowej na lata 
2008–2011, uwzględniającej procesy zachodzące w samej EUROSAI, jak i na arenie 
międzynarodowej7. Do tego celu powołano w Moskwie specjalną grupę zadanio-
wą, w skład której weszło sześciu członków Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń, 
a mianowicie najwyższe organy kontroli z Polski (jako przewodniczący grupy), 
Danii, Francji, Portugalii, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz obserwator – Europejski 
Trybunał Obrachunkowy. 

Opracowana przez grupę zadaniową „Strategia szkoleniowa EUROSAI na 
lata 2008–2011”, zaaprobowana przez wszystkich członków Komitetu EUROSAI 
ds. Szkoleń, została zaprezentowana Zarządowi organizacji na XXXIII spotkaniu, 
które odbyło się 2 czerwca 2008 r., tuż przed rozpoczęciem obrad VII Kongresu 
EUROSAI w Krakowie8. Kongres zatwierdził formalnie strategię 5 czerwca 2008 r. 
i powierzył realizację jej postanowień Zarządowi (we współpracy z Komitetem 
EUROSAI ds. Szkoleń), zobowiązując go jednocześnie do złożenia raportu z wdro-
żenia strategii podczas VIII Kongresu EUROSAI w Lizbonie, w 2011 r.

Strategia szkoleniowa EUROSAI na lata 2008–2011 

Dokument „Strategia szkoleniowa EUROSAI na lata 2008–2011” stanowi 
obecnie podstawę całej polityki szkoleniowej organizacji. Niezwykle istotne jest 
podejście, jakie przyjęła w niej EUROSAI, której misja szkoleniowa to wzmac-
nianie zarówno rozwoju zawodowego pracowników, jak i rozwoju samych naj-
wyższych organów kontroli. Misja ta bezpośrednio nawiązuje do założeń rozwo-
ju instytucjonalnego, jakie INTOSAI zawarła w „Planie strategicznym na lata 
2005–2010”. Dzięki wypełnianiu misji wyraźnie sprecyzowanej w najnowszej 
strategii szkoleniowej, EUROSAI może skutecznie przyczyniać się do stałego 
usprawniania i rozwoju kontroli sektora fi nansów publicznych w regionie eu-
ropejskim, dopasowując politykę szkoleniową do wymagań swoich członków, 
uwzględniając ich różnorodność i oczekiwania. 

7 Zob. E.M.: XVI spotkanie Komitetu Szkoleniowego EUROSAI, „Kontrola Państwowa” nr 3/2008, 
s. 154.

8 Relacja z VII Kongresu EUROSAI – zob. M. Repetowska-Nyc: Polskie przewodnictwo 
w EUROSAI – nacisk na jakość kontroli, „Kontrola Państwowa” nr 3/2008, s.13-21.
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„Strategia szkoleniowa EUROSAI na lata 2008–2011” zawiera trzy priorytety 
strategiczne: 1) szkolenia; 2) wymianę wiedzy i informacji; 3) rozwój instytucjo-
nalny.

Priorytet strategiczny 1 – szkolenia – dotyczy zapewnienia takich szkoleń 
pracownikom NOK, dzięki którym będą mogli rozwijać umiejętności i zdobywać 
doświadczenia niezbędne do wypełniania obowiązków. Strategia szkoleniowa 
określa szczegółowo metody, jakimi Komitet EUROSAI ds. Szkoleń może reali-
zować ten priorytet. 

Należą do nich:
– zapewnianie i koordynowanie szkoleń dla członków EUROSAI (w formie 

seminariów i innych imprez szkoleniowych odpowiednio do konkretnych, sprecyzo-
wanych wcześniej potrzeb); w tej kwestii Komitet EUROSAI ds. Szkoleń korzysta 
z pomocy Inicjatywy INTOSAI ds. Rozwoju (IDI), która na stałe współpracuje 
z Komitetem; 

– szukanie różnych form alternatywnej nauki, np.e-learning lub nauczanie 
uniwersyteckie;

– monitorowanie jakości i rezultatów działalności szkoleniowej EUROSAI;
– opracowanie wytycznych na temat organizacji szkoleń w ramach EUROSAI;
– stałe uaktualnianie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych NOK;
– ułatwianie fi nansowania szkoleń organizowanych przez członków orga-

nizacji.
Priorytet strategiczny 2 – wymiana wiedzy i informacji – obejmuje działa-

nia, które mają zachęcić NOK do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, dzięki 
którym będą miały dostęp do najlepszych praktyk w dziedzinie kontroli fi nansów 
publicznych. 

Trzy zasadnicze działania to:
– ułatwianie członkom EUROSAI wymiany wiedzy za pośrednictwem strony 

internetowej organizacji, zawierającej informacje o przyszłych szkoleniach, jak 
również materiały ze szkoleń już zrealizowanych;

– umożliwianie wymiany doświadczeń i wiedzy między NOK przez tworzenie 
różnych płaszczyzn doskonalenia zawodowego (innych niż szkolenia – mogą to 
być na przykład grupy robocze lub spotkania ekspertów); 

– współdziałanie z grupami roboczymi EUROSAI na rzecz rozwoju działalności 
szkoleniowej i wymiany wiedzy w celu podnoszenia kompetencji zawodowych 
kontrolerów. 

Priorytet strategiczny 3 – rozwój instytucjonalny – ma na celu budowa-
nie silnych, niezależnych i wielodyscyplinarnych najwyższych organów kontroli. 
Promowanie przepływu informacji oraz korzystanie z wiedzy i umiejętności NOK 
jako organizacji oznacza pomoc w jeszcze lepszym wypełnianiu ich funkcji. 
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W tym zakresie działania Komitetu EUROSAI ds. Szkoleń obejmują: 
– ułatwianie wymiany wiedzy z zakresu zarządzania szkoleniami (np. tworzenie 

baz danych ekspertów);
– udział w pracach nad systemem certyfi katów kwalifi kacji zawodowych; 
– współpracę z grupami regionalnymi INTOSAI9;
– ułatwianie NOK udziału w projektach dotyczących rozwoju instytucjonal-

nego;
– współpracę z Inicjatywą INTOSAI ds. Rozwoju (IDI), Komisją INTOSAI 

ds. Tworzenia Możliwości Rozwojowych (CBC) i całą organizacją INTOSAI 
(chodzi tu nie tylko o działania koordynowane, ale także o wymianę materiałów 
szkoleniowych czy wsparcie fi nansowe);

– współpracę z innymi partnerami zewnętrznymi w organizowaniu szkoleń 
i udział ekspertów w dziedzinie konkretnych zagadnień kontrolnych. 

„Strategia szkoleniowa EUROSAI na lata 2008–2011” to narzędzie, dzięki 
któremu Komitet EUROSAI ds. Szkoleń, działając z ramienia Zarządu, nie tylko 
wspomaga najwyższe organy kontroli w wykonywaniu ich funkcji, ale również 
umożliwia wszystkim członkom EUROSAI odbywanie szkoleń oraz wymianę 
wiedzy i doświadczeń. Komitet może skutecznie realizować poszczególne za-
pisy strategii przez tworzenie planów operacyjnych, z których pierwszy (na lata 
2008–2009) został przyjęty do realizacji przez Zarząd EUROSAI na XXXIV 
spotkaniu 5 czerwca 2008 r. w Krakowie.

mgr Ewa Miękina
Wydział Współpracy z Zagranicą 

Departament Organizacyjny w NIK

9 AFROSAI – African Organization of Supreme Audit Institutions (kraje afrykańskie), ARABOSAI 
– Arab Organization of Supreme Audit Institutions (kraje arabskie), ASOSAI – Asian Organization of 
Supreme Audit Institutions (kraje azjatyckie), CAROSAI – Caribbean Organization of Supreme Audit 
Institutions (kraje karaibskie), EUROSAI – European Organization of Supreme Audit Institutions (kraje 
europejskie), OLACEFS – Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions 
(kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów), PASAI – Pacifi c Association of Supreme Audit Institutions (kraje 
Pacyfi ku). Zob. <www.intosai.org>.
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Audytor Generalny RPA 
gospodarzem XI Generalnej Konferencji Afrykańskiej Organizacji 

Najwyższych Organów Kontroli

Audytor Generalny RPA – Terence Nombembe przejął przewodniczenie or-
ganizacji AFROSAI od prezesa Trybunału Obrachunkowego Wybrzeża Kości 
Słoniowej – Ziriyo Bogui. Ofi cjalne przekazanie funkcji miało miejsce podczas 
XI Generalnej Konferencji AFROSAI, która odbyła się w Pretorii 13-17 paź-
dziernika 2008 r.

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Józef Górny wziął udział w konferencji 
w imieniu NIK oraz Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli 
(EUROSAI), w której od czerwca 2008 r. Izba pełni funkcję przewodniczącego 
Zarządu.

Zgromadzenie przyjęło m.in. poprawiony „Plan strategiczny AFROSAI na 
lata 2006-2011”, wybrało nowych członków Zarządu, ustanowiło budżet na ko-
lejne trzy lata, powołało Komitet ds. Finansów i Administracji (Finance and 
Administration Committee) oraz Komitet Rozwoju Instytucjonalnego (Institu-
tional Capacity-Building Committee). Trybunałowi Obrachunkowemu Wybrzeża 
Kości Słoniowej została przyznana nagroda specjalna za najbardziej produk-
tywny wkład w prace AFROSAI. Zaaprobowano też sprawozdanie fi nansowe 

Fot. archiwum NIK
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Sekretariatu Generalnego AFROSAI 
i sprawozdanie audytorów AFROSAI.

Na konferencji uchwalono „Porozu-
mienie południowoafrykańskie” (South 
African Accords), zawierające zbiorcze 
wnioski i zalecenia dotyczące trzech te-
matów merytorycznych konferencji:

1. Kontrola zdrowia publicznego.
2. Zarządzanie, szkolenie i utrzyma-

nie kadry kontrolerskiej.
3. Rola najwyższych organów kon-

troli w zwalczaniu korupcji. 
Do zabrania głosu zaproszono rów-

nież wielu gości. Swoje prezentacje 
wygłosili między innymi: Kenneth Dye 
– Audytor Generalny Kanady, Monica 
Gonzales z Sekretariatu Generalnego 
Międzynarodowej Organizacji Najwyż-
szych Organów Kontroli (INTOSAI); 
Magnus Borge – dyrektor generalny 
Inicjatywy INTOSAI dla Rozwoju 
(INTOSAI Development Initiative – IDI), 
Freeman Nomvalo z Ministerstwa Fi-
nansów RPA, Bernard Agullas z Nieza-
leżnej Rady Regulującej dla Audytorów
(Independent Regulatory Board for Auditors – IRBA), Lorraine Mashiane 
– prezes Stowarzyszenia Komisji Finansów Publicznych RPA (Association of Public 
Accounts Committees – APAC), oraz Veronica du Preez – prezes Instytutu Kontroli 
Wewnętrznej RPA (Institute of Internal Auditing – IIA).

Delegaci przyjęli sprawozdania przewodniczących trzech podgrup regionalnych 
AFROSAI: AFROSAI-E (zrzeszającej NOK angielskojęzyczne); AFROSAI-F 
(zrzeszającej NOK francuskojęzyczne); AFROSAI-A (zrzeszającej NOK arab-
skojęzyczne).

Na zakończenie spotkania uchwalono, że XII Generalna Konferencja 
AFROSAI odbędzie się w Republice Gabońskiej w 2011 r.

G.H.

Współpraca międzynarodowa

Nowy przewodniczący AFROSAI – Terence 
Nombembe oraz wiceprezes NIK  –  Józef Górny

Fot. archiwum NIK
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SYGNAŁY O KSIĄŻKACH

Roman Rojek: Marka narodowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2007, s. 178.

Tematem pracy jest gospodarczo skuteczne funkcjonowanie na rynku szcze-
gólnego rodzaju marki, jakim jest marka narodowa. Jak stwierdza autor, „marka 
to centralny punkt marketingu, bez którego nie można sobie wyobrazić działań 
promocyjnych ani w ogóle prowadzenia biznesu w warunkach rynkowej konku-
rencji”. Czy jednak w globalizującej się gospodarce ma szanse marka odwołująca 
się do wartości i emocji lokalnych, na przykład narodowych? Na to pytanie autor 
odpowiada twierdząco, ukazując biznesowe możliwości strategii marketingowej 
opartej na odwoływaniu się do ludzkiego etnocentryzmu. Praca składa się z trzech 
rozdziałów i podsumowania. W pierwszym została zarysowana ogólna charakte-
rystyka współczesnej gospodarki z jej uniwersalizmem i globalizmem, łamiącymi 
wszelkie bariery i ograniczenia przestrzenne. W drugim autor skupił się na analizie 
pojęcia marki narodowej oraz społeczno-psychologicznym kontekście, do które-
go musi się ona odwoływać. W trzecim przedstawił praktykę budowania marki 
narodowej na przykładzie fi rmy Atlas, wskazując źródła jej marketingowego suk-
cesu i możliwości teoretycznego uogólnienia. W posumowaniu poruszony został 
problem relacji między marką globalna a narodową oraz zdolności tej ostatniej 
do uniwersalizacji.

Współczesny marketing: strategie, redakcja naukowa Genowefa Sobczyk, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 546.

Książka zawiera kilkadziesiąt rozpraw różnych autorów, poświęconych rozma-
itym aspektom i technikom nowoczesnego marketingu. Głównym zagadnieniem są 
szeroko pojęte strategie działań marketingowych, traktowane jako kluczowe źród-
ło sukcesów rynkowych przedsiębiorstw. Prezentowane tezy i diagnozy pozostają 
w ścisłym związku z efektami badań empirycznych prowadzonych w różnych 
ośrodkach badawczych i akademickich, co czyni publikację bardzo przydatną 
także dla praktyków. Materiał podzielono na siedem bloków tematyczno-proble-
mowych, poświęconych między innymi globalistycznemu wymiarowi marketin-
gu, wpływowi marketingu na konkurencyjność przedsiębiorstw, a także różnym 
instrumentom i formom działalności marketingowej. Praca ma wartość zarówno 
analityczną, jak i dydaktyczną, może być pożyteczna dla menadżerów i biznesme-
nów, jak również dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych.



[971] 145Sygnay o książkach

ROCZNY  SPIS  TREŚCI  2008

Baran Jolanta – Zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
   Publicznego ..............................................................................  3-85

Buczyński Grzegorz – Kontrola programów społecznych w edukacji ....................  2-51

Cyrankiewicz Michał – Przepisy antykorupcyjne dotyczące radnych ......................  4-49

Chojna-Duch Elżbieta – Budżet państwa na 2008 r. – podstawowe uwarunkowania   1-25

Chrościcki Tadeusz – Stan i perspektywy polskiej gospodarki .............................  3-23 

Derdziuk Andrzej – Inwestycja w patriotyzm ..........................................................  2-110

Dobrowolski Zbysław – Wykrywanie oszustw w sprawozdaniach fi nansowych.
   Zarys problematyki .................................................................  4-61 

Faber Ewa (opr.) – Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2008 rok ........   1-5

Gosk Adrian – Rozwój i perspektywy audytu wewnętrznego w jednostkach
   sektora fi nansów publicznych ...............................................  6-49 

Grzelak Sławomir – Udział Najwyższej Izby Kontroli w pracach Grupy
Jędrzejowski Zbigniew  Roboczej EUROSAI ds. Wykorzystania Technik
Sawicki Wiesław  Informatycznych ......................................................................  2-68

Jaworska Magdalena – Ustawa o przygotowaniu Euro 2012 – specjalne
   rozwiązania prawne ................................................................  1-33

Jędrzejowski Zbigniew – Udział Najwyższej Izby Kontroli w pracach Grupy
Grzelak Sławomir  Roboczej EUROSAI ds. Wykorzystania Technik
Sawicki Wiesław  Informatycznych ......................................................................  2-68

Karpińska-Mizielińska Wanda – Rola kontroli w ograniczaniu szarej strefy usług
Smuga Tadeusz  turystycznych – spojrzenie przedsiębiorców .......................  4-26 

Karpińska-Mizielińska Wanda – Skuteczność instytucji kontrolnych w ograniczaniu szarej
Smuga Tadeusz  strefy usług turystycznych ....................................................  5-30 

Kukuła Aleksandra – EUROSAI – Europejska Organizacja Najwyższych Organów
    Kontroli ....................................................................................  2-15

Laskowski Stanisław – Komisja Nadzoru Finansowego a kompetencje
   kontrolne Najwyższej Izby Kontroli ..................................  6-64 



[972]146

Maćkowiak Jarosław – Przejrzystość stosunków fi nansowych pomiędzy państwem,
Paczkowska-Tomaszewska  jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami
Aleksandra  – nowe regulacje prawne ....................................................  3-54 
 
Miękina Ewa – INTOSAI – Międzynarodowa Organizacja Najwyższych
   Organów Kontroli .................................................................  2-5

Nowak Lucyna – Przyszłość demografi czna Polski w świetle najnowszej
Waligórska Małgorzata  prognozy ludności ...................................................................  6-18
Witkowski Janusz

Nowicki Józef – Zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych ........   5-3 

Paczkowska-Tomaszewska – Przejrzystość stosunków fi nansowych pomiędzy państwem,
Aleksandra  jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami
Maćkowiak Jarosław  – nowe regulacje prawne ....................................................  3-54 
 
Piskorz-Ryń Agnieszka – Nadużywanie prawa do informacji publicznej – uwagi
   de lege lata i de lege ferenda  ................................................   6-35 

Repetowska-Nyc Marzena – Polskie przewodnictwo w EUROSAI – nacisk na jakość
   kontroli  ……................................................................. .........  3-13

Rybiński Krzysztof – Globalny kryzys fi nansowy, przyczyny, przebieg i zagrożenia
    dla Polski  ...............................................................................   6-3 

Sawicki Wiesław – Udział Najwyższej Izby Kontroli w pracach Grupy Roboczej
Grzelak Sławomir  EUROSAI ds. Wykorzystania Technik Informatycznych .....   2-68
Jędrzejowski Zbigniew 

Sieklucka Maria – Status najwyższych organów kontroli krajów Unii Europejskiej
   w świetle postanowień Deklaracji z Limy w sprawie zasad
   kontroli fi nansów publicznych ..............................................  2-25 

Słomka Tomasz – Relacje ustrojowe między organami władzy wykonawczej
   w Polsce ..................................................................................  5-60

Smuga Tadeusz – Rola kontroli w ograniczaniu szarej strefy usług
Karpińska-Mizielińska Wanda  turystycznych – spojrzenie przedsiębiorców .......................  4-26 

Smuga Tadeusz – Skuteczność instytucji kontrolnych w ograniczaniu szarej
Karpińska-Mizielińska Wanda  strefy usług turystycznych .....................................................  5-30 

Stępniak Andrzej – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim systemie
Umiński Stanisław  bankowym ................................................................................  5-51

Sułkowska Bożena – Zarządzanie jakością kontroli ................................................  2-43

Szustakiewicz Przemysław – Centralne Biuro Antykorupcyjne jako instytucja kontroli …  3-74 



[973] 147

Trzpioła Katarzyna – Odpowiedzialność za sprawozdania fi nansowe po nowelizacji
   ustawy o rachunkowości ........................................................  5-17 

Umiński Stanisław – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim systemie
Stępniak Andrzej  bankowym ................................................................................  5-51

Waligórska Małgorzata – Przyszłość demografi czna Polski w świetle najnowszej
Nowak Lucyna  prognozy ludności ...................................................................  6-18
Witkowski Janusz

Wasilewski Piotr – Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych – problem
   nie tylko Polski ......................................................................  2-59

Wesołowski Zbigniew – Grupa Robocza EUROSAI ds. Kontroli Środowiska
   w latach 1999–2008. (Refl eksje koordynatora) ..................  2-75 

Wieczorek Paweł – Wpływ emigracji zarobkowej Polaków do państw UE-15
   na gospodarkę Polski w latach 2004–2006 .......................  1-54

Wieczorek Paweł – Praca nierejestrowana i działania Unii Europejskiej na
   rzecz jej ograniczenia ............................................ 2-92 

Wieczorek Paweł – Perspektywy upowszechnienia biopaliw ciekłych w sektorze
   transportu państw UE …................……….............................  3-95 

Wieczorek Paweł – Wzrost cen w Polsce w latach 2007–2008 na tle procesów
   infl acyjnych w pozostałych krajach Unii Europejskiej .....  4-69 

Wieczorek Paweł – Klastry w Polsce ....................................................................  6-76

Witkowski Janusz – Przyszłość demografi czna Polski w świetle najnowszej
Nowak Lucyna  prognozy ludności ....................................................................   6-18
Waligórska Małgorzata

*

VII Kongres EUROSAI w Krakowie:
Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego ……….....................   3-3
Wystąpienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego …………….....................   3-9

List Prezesa NIK Jacka Jezierskiego z okazji 89 rocznicy utworzenia Najwyższej
Izby Kontroli ...................................................................................................................................   1-3

Słowo wstępne Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego przed VII Kongresem
EUROSAI ........................................................................................................................................   2-3

Wystąpienie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w Sejmie: 
Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2007 r. .....................   4-3
Sprawozdanie z działalności NIK w 2007 r. ..............................................................................  4-15



[974]148

USTALENIA  NIEKTÓRYCH  KONTROLI

Bejgerowski Tadeusz – Jak Agencja Mienia Wojskowego rozporządzała
Dziuba Tadeusz  nieruchomościami na rzecz samorządów ........................... 4-114
Kapelewska Anna

Błasiak-Nowak Beata – Rezultaty wdrażania sektorowego programu operacyjnego
Rajczewska Marzena  Rozwój Zasobów Ludzkich ...................................................  4-88 

Cierzniakowska-Morzyńska – Wykorzystanie dopłat do oprocentowania kredytów
Lucyna    inwestycyjnych na rzecz rolnictwa ..................................... 6-100
Makowski Christian 

Dziuba Tadeusz – Jak Agencja Mienia Wojskowego rozporządzała
Bejgerowski Tadeusz  nieruchomościami na rzecz samorządów ............................ 4-114
Kapelewska.. Anna 

Jasiński Bogdan – Warunki uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne  1-81

Jasiński Jan – Szkolenia bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy .....  3-122 

Kapelewska Anna – Jak Agencja Mienia Wojskowego rozporządzała
Bejgerowski Tadeusz  nieruchomościami na rzecz samorządów ........................... 4-114
Dziuba Tadeusz

Kazimierczak Zenobia – Zadłużenie samorządów a ich uczestnictwo w projektach
Kołakowska Agnieszka  współfi nansowanych przez UE ............................................. 3-113

Kociszewska Janina – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez gminy ..............   5-84 
Lipińska Marzanna

Kołakowska Agnieszka – Zadłużenie samorządów a ich uczestnictwo w projektach
Kazimierczak Zenobia  współfi nansowanych przez UE .............................................. 3-113

Lipińska Marzanna – Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez gminy .............   5-84
Kociszewska Janina

Lipińska Marzanna – Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych ............. 6-107
Stadnik Jacek

Makowski Christian – Wykorzystanie dopłat do oprocentowania kredytów
Cierzniakowska-Morzyńska  inwestycyjnych na rzecz rolnictwa ..................................... 6-100
Lucyna 

Maliszewski Krzysztof – Utrzymanie publicznych placówek oświatowych oraz
Padrak Rafał  przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy ................. 4-102 

Nowakowska Małgorzata – Zapewnienie bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym
   im. Fryderyka Chopina ..................................................... 1-73



[975] 149

Nowakowska Małgorzata – Po kolei...  ............................................................................... 2-122
Pachowski Tadeusz 

Ostaszewski Ryszard – Budowa obiektów sportowych ze środków Funduszu
   Rozwoju Kultury Fizycznej .................................................. 2-137 

Ostaszewski Ryszard – Problemy z realizacją wybranych inwestycji drogowych ......   5-74 
Pachowski Tadeusz – Po kolei...  ................................................................................ 2-122
Nowakowska Małgorzata 

Padrak Rafał – Utrzymanie publicznych placówek oświatowych oraz
Maliszewski Krzysztof  przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy ................. 4-102 

Rajczewska Marzena – Rezultaty wdrażania sektorowego programu operacyjnego
Błasiak-Nowak Beata  Rozwój Zasobów Ludzkich ...................................................  4-88 

Stadnik Jacek – Wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych ............ 6-107 
Lipińska Marzanna 

Wasilewski Piotr – Jak uzdrawiano chory system ................................................  6-94

RELACJE,  POLEMIKI

Jakubek Jowanka K. – Politycy i urzędnicy w koordynowaniu krajowej polityki
   europejskiej .............................................................................. 6-117

Nowicki Józef – Naruszenie uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówień
   publicznych .............................................................................. 1-104

Płowiec Urszula – Refl eksje po Kongresie Ekonomistów – konieczna nowa fala
   reform w Polsce .....................................................................  1-93 

Rycerski Mariusz – Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników NIK ........... 4-121

Surdykowska Barbara – Europejskie porozumienia autonomiczne na przykładzie
   porozumienia o telepracy ....................................................... 2-147

Surdykowska Barbara – Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji …......… 3-149 

Surdykowska Barbara – Kodeksy dobrych praktyk .................................................... 4-129

Surdykowska Barbara – Budowa modelu fl exicurity – wyzwanie dla europejskiego
   rynku pracy .............................................................................. 5-101

Wołowiec Izabela – Zatrudnienie wychowawców w publicznych instytucjonalnych
   formach opieki nad dziećmi osieroconymi ........................ 3-141 

*



[976]150

Posłowie popierają antykorupcyjne działania Najwyższej Izby Kontroli ...............................  5-95 

Listy do redakcji
Zych Adam – Potrzebna jest kodyfi kacja umowy konsorcjum ............. 1-114

WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA

Baran Anna – Działalność izb obrachunkowych w Niemczech na przykładzie
Szkop Magdalena  landu Saksonia-Anhalt ............................................................ 4-149 

Borkowska-Domańska Ewa – Kontrola realizacji międzynarodowych porozumień
   dotyczących zmian klimatycznych ........................................ 1-124

Borkowska-Domańska Ewa – Spotkanie Grupy Roboczej EUROSAI ds. Kontroli
(opr.)   Środowiska ............................................................................... 5-118

Haber Grzegorz – Audytor Generalny RPA gospodarzem XI Generalnej
   Konferencji Afrykańskiej Organizacji Najwyższych Organów
   Kontroli .................................................................................... 6-142 

Mazur Jacek – Zebranie Komitetu Kontaktowego prezesów NOK państw
   UE i ETO. (Helsinki, 3 i 4 grudnia 2007 r.) .................. 2-160 

Mazur Jacek – Zebranie łączników najwyższych organów kontroli UE ........  4-141

Mazur Jacek (opr.) – Zebranie prezesów najwyższych organów kontroli Grupy
   Wyszehradzkiej ........................................................................ 5-113 

Miękina Ewa – XIX Kongres INTOSAI ........................................................ 1-137

Miękina Ewa – XVI spotkanie Komitetu Szkoleniowego EUROSAI  ...........  3-154

Miękina Ewa – Strategia szkoleniowa EUROSAI ......................................... 6-136

Szkop Magdalena – Działalność izb obrachunkowych w Niemczech na przykładzie
Baran Anna  landu Saksonia-Anhalt ............................................................ 4-149 

*
Wypowiedź Prezesa NIK Jacka Jezierskiego na seminarium Komitetu Kontaktowego szefów
najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej ...................................................................... 1-121

Z  ŻYCIA  NAJWYŻSZEJ  IZBY  KONTROLI

89 rocznica utworzenia Najwyższej Izby Kontroli .................................................................. 2-174 

Kolegium Najwyższej Izby Kontroli ........................................................................................... 1-140

List redaktor naczelnej do Czytelników …………………………………................................ 3-155



[977] 151

Z  ŻAŁOBNEJ  KARTY

Trepner Czesław (opr.) –  Jakub Janiak  (1934-2008) ......................................................  2-177

Stawska Jolanta – Pożegnanie  Zbigniewa Zdasienia  (1941–2008) …..…...........  4-160

RECENZJE,  SYGNAŁY  O  KSIĄŻKACH

Kuc Bolesław Rafał – Recenzja książki Zbysława Dobrowolskiego: ”Czynniki
   sprawności kontroli państwowej” ......................................... 2-179

Nitschke Bernadetta – Recenzja książki Zbysława Dobrowolskiego: „Oszustwa
   w życiu publicznym” ............................................................. 5-126

Szustakiewicz Przemysław – Recenzja książki Pawła Granieckiego i Andrzeja Panasiuka
   „Zamówienia sektorowe”, Wydawnictwo C.H. Beck,
   Warszawa 2007 ...................................................................... 1-144

Szustakiewicz Przemysław – Recenzja książki Andrzeja Panasiuka: „Publicznoprawne
   ograniczenia przy udzielaniu zamówień publicznych” ....... 5-122

Szyc Ryszard – Recenzja książki Stanisława Kałużnego: „Kontrola
   wewnętrzna Teoria i praktyka” ............................................. 4-162

Sygnały o książkach .........................................................................................................................  1-148
Sygnały o książkach .........................................................................................................................  2-182
Sygnały o książkach .........................................................................................................................  3-156
Sygnały o książkach .........................................................................................................................  4-165
Sygnały o książkach .........................................................................................................................  5-128
Sygnały o książkach .........................................................................................................................  6-144

Informacja dla Prenumeratorów ......................................................................................................  1-157
Informacja dla Prenumeratorów ......................................................................................................  5-135
Informacja dla Prenumeratorów ......................................................................................................  6-165 

Roczny spis treści w języku polskim ....................................................................................... 6-145
Roczny spis treści w języku angielskim .................................................................................... 6-152



[978]152

ANNUAL  LIST  OF  CONTENTS  2008

Baran Jolanta – The Openness Principle in Proceedings Aimed at Granting
   Public Contracts ........................................................................   3-85

Buczyński Grzegorz – Managing Social Programs in Education ...............................   2-51

Chojna-Duch Elżbieta – 2008 State Budget – Baseline Conditions ...............................   1-25

Chrościcki Tadeusz – Condition and Prospects of Polish Economy ..........................   3-23

Cyrankiewicz Michał – Anti-Corruption Regulations Applicable to Deputies .............   4-49

Derdziuk Andrzej – Investing in Patriotic Feelings ..................................................  2-110

Dobrowolski Zbysław – Disclosing Fraud in Financial Statements ...............................   4-61

Faber Ewa (prep.) – 2008 SCC Work Plan .............................................................   1-5

Gosk Adrian – Internal Audit in Public Finances’ Sector Units – Development
   and Perspectives ........................................................................   6-49

Grzelak Sławomir – Participation by the Supreme Chamber of Control in the Works
Jędrzejowski Zbigniew  of the EUROSAI IT Working Group .....................................   2-68
Sawicki Wiesław

Jaworska Magdalena – Act on Preparations for EURO 2012 – Special Legal Solutions     1-33

Jędrzejowski Zbigniew – Participation by the Supreme Chamber of Control in the Works
Grzelak Sławomir  of the EUROSAI IT Working Group .....................................   2-68
Sawicki Wiesław

Karpińska-Mizielińska Wanda – The Role Played by Audit in Restraining Grey Zone Activities
Smuga Tadeusz  in Tourist Services’ Provision – Entrepreneurs’ Opinion .........    4-26

Karpińska-Mizielińska Wanda – Auditing Institutions’ Effectiveness in Restraining Grey Zone
Smuga Tadeusz  Occurrence in Tourist Services’ Provision ...............................   5-30

Kukuła Aleksandra – The EUROSAI: European Organization of Supreme Audit
   Institutions .................................................................................   2-15

Laskowski Stanisław – The Comission for Financial Supervision vs. the SCC Audit
   Remit ........................................................................................  6-64 

Maćkowiak Jarosław – Transparency in Financial Relations between the State, Local
Paczkowska-Tomaszewska  Government Units and Entrepreneurs – New Legal
Aleksandra  Regulations ...............................................................................  3-54



[979] 153

Miękina Ewa – The INTOSAI: International Organization of Supreme Audit
   Institutions ................................................................................   2-5

Nowak Lucyna – Poland’s Demographic Prospects in the Light of the Latest
Waligórska Małgorzata  Population Forecast ....................................................................   6-18
Witkowski Janusz

Nowicki Józef – Amendments to the Public Procurement Law .....................   5-3

Paczkowska-Tomaszewska – Transparency in Financial Relations between the State, Local
Aleksandra  Government Units and Entrepreneurs – New Legal
Maćkowiak Jarosław  Regulations ..............................................................................  3-54

Piskorz-Ryń Agnieszka – Abuse of the Right to Public Information – Comments
   de lege lata and de lege ferenda .......................................  6-35

Repetowska-Nyc Marzena – Polish Presidency in EUROSAI – Focus on Audit Proces
   Quality ......................................................................................  3-13 

Rybiński Krzysztof – Global Financial Crisis – Causes, Course And Threats
   to Poland ..................................................................................   6-3

Sawicki Wiesław – Participation by the Supreme Chamber of Control
Grzelak Sławomir  in the Works of the EUROSAI IT Working Group .......  2-68
Jędrzejowski Zbigniew

Sieklucka Maria – The Status of the Supreme Audit Institutions in the EU
   Member States in the Light of the Provisions of the Lima
   Declaration of Guidelines on Auditing Precepts ................  2-25

Słomka Tomasz – Systemic Relations between Organs of Executive Power
   in Poland ..................................................................................  5-60

Smuga Tadeusz – The Role Played by Audit in Restraining Grey Zone Activities
Karpińska-Mizielińska Wanda  in Tourist Services’ Provision – Entrepreneurs’ Opinion ........   4-26 

Smuga Tadeusz – Auditing Institutions’ Effectiveness in Restraining Grey Zone
Karpińska-Mizielińska Wanda  Occurrence in Tourist Services’ Provision ..........................  5-30

Stępniak Andrzej – Direct Foreign Investment in the Polish Banking System .....   5-51
Umiński Stanisław

Sułkowska Bożena – Managing Audit Quality .........................................................  2-43

Szustakiewicz Przemysław – Central Anti-Corruption Offi ce as an Audit Institution ......  3-74 

Trzpioła Katarzyna – Responsibility for Financial Reports in the Light
   of the Amended Accountancy Act .......................................  5-17 

Umiński Stanisław – Direct Foreign Investment in the Polish Banking System ...   5-51
Stępniak Andrzej



[980]154

Waligórska Małgorzata – Poland’s Demographic Prospects in the Light of the Latest
Nowak Lucyna  Population Forecast ...................................................................   6-18
Witkowski Janusz

Wasilewski Piotr – Professional Integration of the Disabled – Not Just a Polish
   Problem ......................................................................................   2-59 

Wesołowski Zbigniew – 1999–2008 Activities of the EUROSAI Working Group
   on Environmental Auditing. (Coordinator’s Refl ections) .....  2-75

Wieczorek Paweł – Effects on Poland’s Economy of 2004–2006 Polish People’s
   Economic Emigration to the States of the Old EU-15 .........   1-54 

Wieczorek Paweł – Unregistered Employment and Restrictive Actions Taken
   by the EU ..................................................................................   2-92

Wieczorek Paweł – Prospects for the Common Use of Liquid Bio-Fuels in the EU
   Transportation Sector ................................................................   3-95

Wieczorek Paweł – 2007–2008 Price Increases in Poland against Infl ation – Driven
   Processes in the Remaining EU Member States ....................   4-69

Wieczorek Paweł – Clusters in Poland .....................................................................   6-76 

Witkowski Janusz – Poland’s Demographic Prospects in the Light of the Latest
Nowak Lucyna  Population Forecast .................................................................  6-18
Waligórska Małgorzata

*

Address Delivered by the President of the Supreme Chamber of Control at the Sejm ...........    4-3

VII EUROSAI Congress in Cracow:
Address by President of the Republic of Poland Lech Kaczyński .............................................    3-3
Address by President of the Supreme Chamber of Control Jacek Jezierski .............................    3-9

Introductory Foreword by Jacek Jezierski President of the Supreme Chamber of Control .......    2-3

Letter Issued by the Supreme Chamber of Control President Jacek Jezierski to SCC Emplyees
on the Occasion of 89th Anniversary of the SCC .......................................................................    1-3

THE  SETTLEMENTS  OF  SOME  CONTROLS

Bejgerowski Tadeusz – Property Management by the Agency for Army Property
Dziuba Tadeusz  vis a vis Local Government Units ...........................................  4-114
Kapelewska Anna

Błasiak-Nowak Beata – Results of Implementation of the Sectoral Operational
Rajczewska Marzena  Program “Human Resources’ Development” ..........................   4-88 



[981] 155

Cierzniakowska-Morzyńska – Use of Extra Payments on Investment Loans’ Interests
Lucyna   to the Benefi t of Agricultura ............................................... 6-100
Makowski Christian

Dziuba Tadeusz – Property Management by the Agency for Army Property
Bejgerowski Tadeusz  vis a vis Local Government Units ...........................................  4-114
Kapelewska Anna

Jasiński Bogdan – Conditions for Disabled Persons to Practice Sports ..............   1-81

Jasiński Jan – Training the Unemployed in the Powiat Labor Offi ces .........  3-122
 
Kapelewska Anna – Property Management by the Agency for Army Property
Bejgerowski Tadeusz  vis a vis Local Government Units ...........................................  4-114
Dziuba Tadeusz

Kazimierczak Zenobia – Local Government Units’ Indebtedness Levels and Their
Kołakowska Agnieszka  Participation in EU Co-Funded Projects ..................................  3-113

Kociszewska Janina – Meeting Housing Needs at the Gmina [Local Community]
Lipińska Marzanna  Level .........................................................................................  5-84 

Kołakowska Agnieszka – Local Government Units’ Indebtedness Levels and Their 
Kazimierczak Zenobia  Participation in EU Co-Funded Projects ..................................  3-113

Lipińska Marzanna – Meeting Housing Needs at the Gmina [Local Community]
Kociszewska Janina  Level .........................................................................................  5-84 

Lipińska Marzanna – Introducting Construction Products to Trade ...........................  6-107 
Stadnik Jacek

Makowski Christian – Use of Extra Payments on Investment Loans’ Interests
Cierzniakowska-Morzyńska  to the Benefi t of Agriculture .....................................................  6-100 
Lucyna

Maliszewski Krzysztof – Maintenance of Public Educational Units and Observing
Padrak Rafał  Heath and Safety Regulations ..................................................  4-102

Nowakowska Małgorzata – Safety Guarantee at the F. Chopin Airport .............................   1-73

Nowakowska Małgorzata – Railway Off the Audit Track ....................................................  2-122
Pachowski Tadeusz

Ostaszewski Ryszard – Architectural Objects for Sports Building and Financing
   with the Physical Culture Development Fund Resources .......  2-137
 
Ostaszewski Ryszard – Problems with Carrying Out Selected Road Construction
   Investments ................................................................................   5-74



[982]156

Pachowski Tadeusz – Railway Off the Audit Track .....................................................  2-122
Nowakowska Małgorzata

Padrak Rafal – Maintenance of Public Educational Units and Observing
Maliszewski Krzysztof  Heath and Safety Regulations .............................................. 4-102

Rajczewska Marzena – Results of Implementation of the Sectoral Operational
Błasiak-Nowak Beata  Program “Human Resources’ Development” .......................  4-88 

Stadnik Jacek – Introducting Construction Products to Trade ...........................  6-107 
Lipińska Marzanna

Wasilewski Piotr – How They Treated a Sick System ...........................................   6-94

RELATIONS,  POLEMICS

Jakubek Jowanka K. – Politicians and Public Servants Coordinating National EU
   Policies ......................................................................................  6-117 

Nowicki Józef – Infringing on Fair Competition in Granting Public
   Procurement Contracts ........................................................... 1-104

Płowiec Urszula – Refl ections after the Economists’ Congress – on the Necessity
   of a New Wave of Reforms in Poland ............................  1-93

Rycerski Mariusz – Disciplinary Measures of Accountability Applicable to the SCC
   Employees ................................................................................ 4-121

Surdykowska Barbara – European Autonomous Agreements – Telecommuting
   Employment Contracts as Examples .................................. 2-147

Surdykowska Barbara – European Fund for Adaptation to Globalization ................. 3-149 

Surdykowska Barbara – Codes of Good Practices .................................................... 4-129 

Surdykowska Barbara – Building the Flexicurity Model – Challenge to the European
   Labor Market .......................................................................... 5-101

Wołowiec Izabela – Employing Tutors in Public Custody Institutions for Orphan
   Children .....................................................................................  3-141 

*

MPs Supporting Anti-Corruption Actions Taken Up by the Supreme Chamber of Control .....  5- 95

Letters to the Editor 
Zych Adam – On the Necessary Codifi cation of the Consortium Agreement  1-114



[983] 157

INTERNATIONAL  COOPERATION

Baran Anna – Activity of the Accounting Chambers in the Federal
Szkop Magdalena  Republic of Germany – the Example of the Accounting
   Chamber of the Saxony-Anhalt Land .............................. 4-149 

Borkowska-Domańska Ewa – Auditing Implementation of International Agreements on
   Climate Change ...................................................................... 1-124

Borkowska-Domańska Ewa – EUROSAI WGEA Meeting ................................................. 5-118
(prep.)

Haber Grzegorz – Auditor General of the Republic of South Africa Hosting
   XI General Conference of the AFROSAI [African
   Organization of the Supreme Audit Institutions] ........... 6-142

Mazur Jacek – Meeting of the Contact Committee of the Presidents
   of the Supreme Audit Institutions of the EU Member
   States and the ECA (Helsinki, 3&4 of December 2007)  ......  2-160

Mazur Jacek – Meeting of Liaison Offi cers from the SAIs of the EU
   Member States ......................................................................... 4-141

Mazur Jacek (prep.) – Meeting of the Presidents of the SAIs of the Visehrad
   Group ........................................................................................ 5-113

Miękina Ewa – XIX INTOSAI Congress ...................................................... 1-137

Miękina Ewa – XVI Meeting of the Training Committee of the EUROSAI ...  3-154
Miękina Ewa – The EUROSAI Training Strategy ...................................... 6-136

Szkop Magdalena – Activity of the Accounting Chambers in the Federal Republic
Baran Anna  of Germany – the Example of the Accounting Chamber
   of the Saxony-Anhalt Land ................................................ 4-149

*

Address delivered by President of the Supreme Chamber of Control Jacek Jezierski
at the Seminar of the Contact Committee of the Heads of the Supreme Audit Institutions
of the EU ...................................................................................................................................... 1-121

FROM  THE  LIFE  OF  THE  SUPREME  CHAMBER  OF  CONTROL

Editor’s Note to Commemorate the 89th Anniversary of Establishing of the Supreme
Chamber of Control – ed. ......................................................................................................... 2-174

Letter: New Editor to Readers …………………………………................................................ 3-155

The Council of the Supreme Chamber of Control ............................................................. 1-140



[984]158

PASSED  AWAY

Farewell to Zbigniew Zdasień (1941–2008) – a note by Jolanta Stawska ................... 4-160

Jakub Janiak (1934–2008) – prep. by Czesław Trepner ..................................................... 2-177

REVIEWS,  NOTES  ABOUT  NEW  BOOKS

Kuc Bolesław Rafał – Review of the Book Titled ”State Audit Effi ciency Factors”
   by Zbysław Dobrowolski ..................................................... 2-179

Nitschke Bernadetta – Review of the Book Titled „Fraud in Public Life”
   by Zbysław Dobrowolski ..................................................... 5-126

Szustakiewicz Przemysław – Review of the Book by Paweł Graniecki and Andrzej
   Panasiuk Titled “Sectoral Procurement” Published
   by C. H. Beck, Warsaw 2007 ........................................ 1-144

Szustakiewicz Przemysław – Review of the Book Titled „ Public and Legal Constraints in
   Granting Public Procurement Contracts” by Andrzej Panasiuk  5-122

Szyc Ryszard – Review of the Book Titled „Internal Control: Theory
   and Practice” by Stanisław Kałużny ................................ 4-162

Notes About New Books ..................................................................................................................  1-148
Notes About New Books ..................................................................................................................  2-182
Notes About New Books ..................................................................................................................  3-156
Notes About New Books ..................................................................................................................  4-165
Notes About New Books ..................................................................................................................  5-128
Notes About New Books ..................................................................................................................  6-144

Information for Subscribers .............................................................................................................  1-157
Information for Subscribers .............................................................................................................  5-135
Information for Subscribers .............................................................................................................  6-165

2008 Table of Contents in Polish .....................................................................................................  6-145
2008 Table of Contents in English ..................................................................................................  6-152



[985] 159

SPIS  TREŚCI

Krzysztof Rybiński – Globalny kryzys fi nansowy, przyczyny, przebieg
 i zagrożenia dla Polski  ..........................................................    3

Janusz Witkowski, Lucyna Nowak, Małgorzata Waligórska – Przyszłość
 demografi czna Polski w świetle najnowszej prognozy ludności ...    18

Agnieszka Piskorz-Ryń  –  Nadużywanie prawa do informacji
 publicznej – uwagi de lege lata i de lege ferenda  ....................   35

Adrian Gosk  –  Rozwój i perspektywy audytu wewnętrznego
 w jednostkach sektora finansów publicznych  .........................   49

Stanisław Laskowski  –  Komisja Nadzoru Finansowego a kompetencje
 kontrolne Najwyższej Izby Kontroli  ........................................   64

Paweł Wieczorek  –  Klastry w Polsce  ..........................................   76

USTALENIA  NIEKTÓRYCH  KONTROLI

Piotr Wasilewski  –  Jak uzdrawiano chory system  .........................   94

Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska, Christian Makowski – Wykorzystanie
 dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na rzecz
 rolnictwa  ......................................................................................  100

Marzanna Lipińska, Jacek Stadnik  –  Wprowadzanie do obrotu wyrobów
 budowlanych  ...............................................................................  107



[986]160

RELACJE,  POLEMIKI

Jowanka K. Jakubek  –  Politycy  i  urzędnicy  w  koordynowaniu
 krajowej  polityki  europejskiej  .................................................  117

WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA

Ewa Miękina  –  Strategia szkoleniowa EUROSAI  ..........................  136

Grzegorz Haber  –  Audytor  Generalny  RPA  gospodarzem
 XI Generalnej Konferencji Afrykańskiej Organizacji Najwyższych
 Organów Kontroli  ..........................................................................  142

Sygnały o książkach  ............................................................................  144

Roczny spis treści w języku polskim  ..................................................  145

Roczny spis treści w języku angielskim  .............................................  152

Informacja dla Prenumeratorów  ......................................................  165



[987] 161

CONTENTS

Krzysztof Rybiński – Global Financial Crisis – Causes, Course, and
Threats to Poland  ............................................................................     3

Many outstanding economists believe that a fi nancial crisis like the cur-
rent one occurs once in a hundred years. A few months ago the scale of aid 
to be provided to the fi nancial markets by the authorities of word’s wealthiest 
states was still hard to imagine. The huge public resources involved failed to 
prevent world’s stock exchanges from collapsing, and it is as hard to predict 
if in 2009 the trend is going to stop, or reverse. But one thing is certain – the 
crisis is certainly going to be felt in real life, and many developed states will 
face recession. 

Janusz Witkowski, Lucyna Nowak, Małgorzata Waligórska – Poland’s
Demographic Prospects in the Light of the Latest Population
Forecast  ...................................................................................   18

Poland is one of the countries which experience greatest fl uctuations 
of population fi gures in post – war history, and this fl uctuation remains a 
characteristics of current demographic processes. Most vivid changes affect 
the numbers of children per women. Population fi gures are also affected by 
the levels of migrations in and out of Poland. The expected changes in the 
number and structure of Poland’s population before 2035 will strongly bear 
upon the designs and scopes of the social policies to be pursued. In the fi rst 
place, a continuous drop in the number of Poland’s population deserves to 
be noted. 



[988]

Agnieszka Piskorz-Ryń – Abuse of the Right to Public Information –
Comments de lege lata and de lege ferenda .................................   35

The Act on Access to Public Information has functioned in Poland for 
over six years now, with the respective right ensuing directly from the Consti-
tution of the Republic of Poland. Commonly stressed, for their fundamental 
importance, are the issues related to the right of access to information. One 
of the issues closely connected with the same problem area, which in practice 
remains untouched, is the abuse of the right to public information, though it 
greatly affects the functioning of the whole act.

Adrian Gosk – Internal Audit in Public Finances’ Sector Units –
Development and Perspectives   ......................................................    49

Although it has already been present in the Polish legal system for a few 
years now, internal audit still remains a relatively young institution, evoking 
doubts about its proper role and character, in particular, in smaller (e.g., 
local – Government) units. In comparison to internal controls, it is a more 
modern institution, with a legal framework designed in a homogeneous way 
to foster the prevention of offenses and irregularities.

Stanisław Laskowski – The Commission for Financial Supervision vs.
the SSC Audit Remit  ..................................................................   64

In 2006 the state’s obligatory supervision over Poland’s fi nancial mar-
ket was vested on the Commission for Financial Supervision, which on an 
annual basis presents activity reports to the Prime Minister. The autonomy 
of the state organ of supervision over the fi nancial market cannot prevent its 
functioning from being audited by the proper organs of the state, including 
the mandatory audits by the Supreme Chamber of Control.

Paweł Wieczorek  –  Clusters in Poland  ..............................................    76

In Poland’s case, clusters’ development is a benefi cial phenomenon, be-
cause of Polish companies’ low innovativeness, small interest in cooperation 
with the world of science and research, and business activity dominated 

162



[989] 163

by competition – oriented thinking. The process of clusters’ development 
is continuously advancing in Poland, where – similarly to the rest of the 
EU– clusters are recognized as effective factors, which foster the building 
of a knowledge – based economy.

THE  SETTLEMENTS  OF  SOME  CONTROLS

Piotr Wasilewski  –  How They Treated a Sick System  .......................    94

An important change factor to affect the health care system was the 
restructuring of independent public health care units. Yet, the programs pur-
sued failed to secure a permanent improvement in their fi nancial standing. 
Suffi cient actions were not taken in order to make their functioning more 
effi cient, or to prevent their further indebtedness.

Lucyna Cierzniakowska-Morzyńska, Christian Makowski – Use of Extra
Payments  on  Investment  Loans’  Interests  to  the  Benefi t  of
Agriculture  ....................................................................................  100

The audit disclosed irregularities related to the effi cacy and levels of the 
extra payments granted by the Agency for Restructuring and Modernizing 
Agriculture, based on investment loans’ interests. The irregularities occurred 
both at the stages of loan granting by the banks, and money use by benefi -
ciaries.

Marzanna Lipińska, Jacek Stadnik – Introducing Construction Products
to Trade  ......................................................................................  107

Organs of construction supervision failed to become properly involved 
in the performance of their tasks related to inspecting construction products 
introduced into trade, or - cooperation with the Offi ce for Fair Competition 
and Consumers’ Protection. A small number of inspections performed to 
cover construction products and manufacturing companies failed to secure 
proper supervision over the market of those products.



[990]164

RELATIONS,  POLEMICS

Jowanka K. Jakubek – Politicians and Public Servants Coordinating
National EU Policies  ..................................................................  117

INTERNATIONAL  COOPERATION

Ewa Miękina – The EUROSAI Training Strategy ...........................  136

Grzegorz Haber – Auditor General of the Republic of South Africa
Hosting XI General Conference of the AFROSAI [African
Organization of the Supreme Audit Institutions]   ..................  142

Notes About New Books  .............................................................................  144

2008 Table of Contents in Polish  .......................................................  145

2008 Table of Contents in English  .......................................................  152

Information for Subscribers  .......................................................................   165



[991] 165162 Leon Kobyłecki

Szanowni Prenumeratorzy !

Koszt zaprenumerowania „Kontroli Państwowej” na 2009 r. 
nie zmienił się i wynosi 72 zł (w tym VAT – stawka O%) 
za 1 komplet, czyli 6 zeszytów.

Uprzejmie prosimy o wpłacanie na nasze konto należności za 
prenumeratę na 2009 r. i o jednoczesne wysłanie zamówienia do 
redakcji z podaniem numeru NIP i upoważnieniem do wystawie-
nia faktury bez Państwa podpisu. Dopiero po otrzymaniu wpłaty 
redakcja wystawi fakturę VAT z potwierdzeniem otrzymania tej 
wpłaty.

Terminy przyjmowania prenumeraty na 2009 r. :
IV kwartał 2008 r. – I kwartał 2009 r.

Konto NIK : 
NBP O/O Warszawa nr  14 1010 1010 0036 8122 3100 0000
Najwyższa Izba Kontroli, 
Prenumerata „Kontroli Państwowej” na 2009 r.



[992]166



[993] 167

KOMITET REDAKCYJNY:

Zbigniew Cieślak, Jacek Jagielski, Adam Lipowski, Teresa Liszcz, 
Jacek Mazur, Małgorzata Niezgódka-Medek, 

Marzena Repetowska-Nyc (redaktor naczelna), 
Czesława Rudzka-Lorentz, Janusz Witkowski, Marek Zająkała.

WYDAJE  NAJWYŻSZA  IZBA  KONTROLI

Adres redakcji:  Najwyższa Izba Kontroli,  00-950 Warszawa,  ul. Filtrowa 57,  Telefon: centrala 
NIK: (022) 444-5000; redaktor naczelna Marzena Repetowska-Nyc, p. 5026, tel. (022) 444-5311; 
z-ca redaktor naczelnej Barbara Dolińska, p. 5011, tel. (022) 444-5739; red. Joanna Kulicka, 
p. 5013, tel. (022) 444-5401; red. Barbara Odolińska, p. 5012, tel. (022) 444-5781. 
Prenumerata:  tel. (022) 444-5781.
Skład i łamanie:  Joanna Zakrzewska.

Nasz adres w sieci INTERNET:  e-mail: KPred@nik.gov.pl;  http://www.nik.gov.pl

Cena egzemplarza – 12 zł. Prenumerata roczna – 72 zł.
Wpłaty na konto:
NBP O/O Warszawa, nr 14 1010 1010 0036 8122 3100 0000, Najwyższa Izba Kontroli.

Nakład 1000 egz. Papier xerox 80 g. 
Druk okładek: OFICYNA DRUKARSKA, ul Sokołowska 12a, Warszawa.
Oddano do druku w grudniu 2008 r.
Druk i oprawa: Poligrafi a NIK.



[994]168


