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Kontrola i audyt   8
  
Wystąpienie w Sejmie prezesa NIK – sprawozdanie z działalności  
Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r.   8
Na 68. posiedzeniu Sejmu RP 12 września 2018 r. prezes Krzysztof Kwiatkowski 
przedstawił „Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku”. 
We wspomnianym okresie NIK przeprowadziła łącznie 2196 kontroli, którymi objęto 
1843 podmioty. Najważniejsze dla poziomu życia obywateli i funkcjonowania państwa 
obszary zostały zbadane w 110 kontrolach planowych, w tym w czasie kontroli wykonania 
budżetu państwa, która – traktowana jako jedna – w istocie w ubiegłym roku składała się 
z 327 kontroli prowadzonych w 307 jednostkach. NIK uczestniczyła także w 107 kontrolach 
doraźnych, reagując na pojawiające się sygnały o znaczących nieprawidłowościach. Wiele 
pochodziło od obywateli, którzy w 2017 roku skierowali do Izby ponad 5 tysięcy skarg 
i wniosków; wśród nich blisko 3% stanowiły te nadesłane przez posłów i organy Sejmu. 
Ponadto, na zlecenie NIK inne organy kontrolne przeprowadziły 515 kontroli, o ponad 
200 więcej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku Izba brała udział w 8 badaniach wspólnie 
z najwyższymi organami kontroli innych państw.

MARCIN BEDNARCZYK: Anonimizacja danych w postępowaniu  
kontrolnym – administracja rządowa   14
Artykuł przybliża procedurę anonimizacji danych wprowadzoną ustawą z 15 lipca 2011 r. 
o kontroli w administracji rządowej. Przewidziano w niej możliwość skorzystania przez 
pracowników jednostek kontrolowanych lub inne osoby wskazane w postępowaniu 
kontrolnym z prawa zastrzeżenia danych umożliwiających ich identyfikację, jeśli mogłoby 
to narazić je na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut. Autor analizuje tytułowe zagadnienie, 
wskazując przepisy budzące najwięcej wątpliwości interpretacyjnych oraz postuluje 
zmiany, które zapewniłyby kompleksowe uregulowanie kwestii związanych z anonimizacją.
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USTALENIA KONTROLI NIK   30

MONIKA POPŁAWSKA, ANDRZEJ PANASIUK: Bezpieczeństwo badań  
genetycznych – nowoczesne technologie w medycynie   30
Badania genetyczne umożliwiają nie tylko precyzyjną diagnozę choroby, ale także 
dostosowanie terapii, dobór właściwych leków czy wgląd w przyszły stan zdrowia. 
Informacja genetyczna, uzyskana w wyniku takiego badania, dotyczy nie tylko chorego, ale 
i wszystkich osób z nim spokrewnionych. W tym kontekście istnieje obawa o nadużycia, 
naruszenie praw człowieka i dostęp do danych genetycznych przez osoby nieuprawnione. 
Celem kontroli NIK było więc przede wszystkim ustalenie czy przeprowadzanie badań 
genetycznych w Polsce odbywa się z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa, a zatem 
czy przepisy prawa nadążają za rozwojem nowoczesnych technologii w medycynie.

MACIEJ MACIEJEWSKI: Udzielanie koncesji na poszukiwanie  
i rozpoznawanie zasobów surowców – zapewnienie bezpieczeństwa  
energetycznego Polski   42
NIK oceniła realizację przez Ministra Środowiska (MŚ) zadań związanych z udzielaniem 
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi i węglowodorów, w tym gazu 
łupkowego. Miedź jest powszechnie stosowana we wszystkich gałęziach gospodarki, 
poszukiwanie i pozyskiwanie z własnych źródeł ropy naftowej, gazu ziemnego, w tym 
także gazu ze złóż niekonwencjonalnych ma natomiast kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego. Badanie przeprowadzono w MŚ, objęło ono lata 
2008–2016 dla koncesji dotyczących miedzi oraz węglowodorów (ropy naftowej i gazu 
ziemnego) ze złóż konwencjonalnych oraz lata 2013–2016 dla koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego.

MIROSŁAW MIŁOŃ, KONRAD KOSTĘPSKI: Aktywizacja zawodowa  
młodzieży przez Ochotnicze Hufce Pracy – zapobieganie bezrobociu  
i wykluczeniu społecznemu   57
Działania Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) dotyczą głównie młodzieży zagrożonej 
znalezieniem się poza systemem edukacji lub nierealizującej obowiązku szkolnego bądź 
osiągającej bardzo słabe wyniki w nauce. Uzupełnienie wykształcenia i zdobycie zawodu 
umożliwiającego szybkie podjęcie pracy jest dla tych nich szansą na samodzielne życie. 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której celem była ocena skuteczności 
działań OHP w zakresie przygotowania i aktywizacji zawodowej młodzieży. Zbadano, czy 
oferta hufców była dostosowana do oczekiwań rynku pracy, uczestnicy OHP posiadali 
odpowiednie przygotowanie zawodowe i znajdowali zatrudnienie, a także na ile było 
ono stabilne i zgodne z nabytymi kwalifikacjami.
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BEATA BŁASIAK-NOWAK, MARZENA RAJCZEWSKA: Agenda 2030  
w Polsce – przygotowanie do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju   70
Polska zadeklarowała realizację Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 
przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz państwa 
członkowskie. To zadanie wymaga współpracy całej administracji, najwyższych organów 
kontroli i wszystkich zainteresowanych stron. W związku z tym NIK przeprowadziła 
kontrolę, w której zbadano, czy model rozwoju nakreślony w Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju wychodzi naprzeciw oczekiwaniom sformułowanym w Agendzie 2030 
i w jaki sposób administracja publiczna jest przygotowana do wdrażania, koordynowania 
i monitorowania Agendy.
  
Wersja artykułu w języku angielskim s. 77, streszczenie s. 145

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   84  
Wyniki przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2018 r. – red.   84
Rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli badań w wybranych 
obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. W tym numerze 
piszemy o kontroli: utrzymania dróg przez samorządy; zarządzania drogami wojewódzkimi; 
systemu awansu zawodowego nauczycieli; realizowania przez kuratorów sądowych zadań 
związanych z wykonywaniem orzeczeń; wykorzystywania obiektów i sprzętu należącego 
do akademii morskich; wydzierżawiania szpitali; przewozu towarów niebezpiecznych; 
sieci wodociągowych w miastach; portów morskich; miejsc obsługi podróżnych; dostępu 
do usług ginekologiczno-położniczych; ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami; 
organów odpowiedzialnych za ochronę konsumentów przed niedozwolonymi praktykami 
banków udzielających kredytów walutowych; przyznawania Karty Polaka.

Państwo i społeczeństwo   87

WANDA KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA, TADEUSZ SMUGA,  
PIOTR WAŻNIEWSKI: Szara strefa i luka podatkowa w działalności  
turystycznej – jak ograniczyć straty budżetu państwa   87
Udział szarej strefy w działalności turystycznej jest wysoki – szacuje się, że tylko w 2016 r. luka 
podatkowa z tego tytułu wyniosła około 2,3 mld zł. Główną przyczyną jest niewielka skala 
działalności (przewaga firm małych) przy wysokich kosztach (zarówno administracyjnych, 
jak i finansowych) oraz niski potencjał ekonomiczny tych podmiotów i lokalny obszar ich 
działania. Z tego powodu często unikają one opodatkowania i odprowadzania składek 
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaniżają przychody a zawyżają koszty, inwestują 
środki finansowe pochodzące z nieznanych źródeł. W artykule przedstawiono propozycje 
działań zmierzających do ograniczenia szarej strefy i poprawy ściągalności podatków.
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ZYGMUNT KUKUŁA: Przestępstwo nadużycia władzy  
– odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego   108
Nadużycie władzy jest jednym z najczęstszych zarzutów stawianych funkcjonariuszom 
publicznym. Zgodnie z art. 231 Kodeksu karnego polega ono na przekroczeniu uprawnień 
lub niedopełnieniu obowiązków. W kodeksie nie zawarto jednak żadnych wskazówek 
ułatwiających wykładnię tego przepisu. Autor dokonuje przeglądu 150 orzeczeń sądowych, 
aby określić faktyczny zakres odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych.

Z życia NIK   125
  
Prezes NIK przewodniczącym Komitetu Kontaktowego – red.   125
W Chorwacji (11-12 października), na dorocznym zebraniu Komitetu Kontaktowego 
(KK) szefów najwyższych organów kontroli państw Unii Europejskiej i Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski 
został przewodniczącym KK.
  
NOK Azerbejdżanu czerpie z doświadczeń NIK – red.   126
Przewodniczący najwyższego organu kontroli Azerbejdżanu przebywał w Warszawie 
na zaproszenie prezesa Najwyższej Izby Kontroli wystosowane w związku z coraz 
intensywniejszą współpracą obu instytucji, której najważniejszym aspektem jest rozpoczęty 
w listopadzie 2017 r. i finansowany przez UE projekt twinningowy „Wzmocnienie 
potencjału instytucjonalnego i administracyjnego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu”. 
  
Odnowienie umowy o współpracy z NOK Mołdawii – red.   127
Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk, a także rozwój współpracy zawodowej 
to najważniejsze postanowienia umowy podpisanej 10 września 2018 r. pomiędzy 
Najwyższą Izbą Kontroli i Trybunałem Obrachunkowym Mołdawii, dzięki której 
odnowiono umowę zawartą dziesięć lat wcześniej.
  
Indyjska wizyta – red.   127
Najwyższa Izba Kontroli gościła na dorocznym spotkaniu delegację Urzędu Kontrolera 
i Audytora Generalnego Indii, z którym współpracuje od 18 lat. Skupiono się na 
zagadnieniach związanych z dwiema kontrolami: zanieczyszczenia powietrza i wykorzy-
stania środków publicznych na innowacje.
  
Europejscy metodycy pierwszy raz razem – red.   128
W centrali NIK, 16-17 października, odbyło się spotkanie przedstawicieli pionów metodyki 
europejskich najwyższych organów kontroli (NOK). Na zaproszenie Izby do Warszawy 
przybyły delegacje z prawie 30 krajów. Było to pierwsze z cyklu spotkań poświęconych 
potrzebom związanym z  rozwojem instytucjonalnym NOK.
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25. rocznica utworzenia RIO – red.   128
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Rewidentów zorganizowała w Jachrance koło Warszawy coroczną konferencję. Izby ściśle 
ze sobą współpracują, m.in. wymieniają doświadczenia, koordynują działania służące 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kontrolerów i rewidentów.

Recenzje   130
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Kontrola 
i audyt

Wystąpienie w Sejmie prezesa NIK

Sprawozdanie z działalności 
Najwyższej Izby Kontroli 

Na 68. posiedzeniu Sejmu RP, 12 września 2018 r., prezes Krzysztof 
Kwiatkowski przedstawił „Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby 
Kontroli w 2017 roku”. W przekazanym wcześniej ponad 500-stronico-
wym doku mencie zostały omó wio ne szczegóły zwią zane z akty wnością 
naczelnego organu kontroli i efekty jego pracy.

Panie Marszałku, 
Panie Posłanki  
i Panowie Posłowie!
Konstytucja – która jest fundamentem 
istnienia Najwyższej Izby Kontroli – sta-
nowi w artykule 204, że NIK przed-
stawia Sejmowi coroczne sprawozdanie 
ze swojej działalności. Jestem zaszczy-
cony, że ten wynikający z konstytucji 

obowiązek mogę dzisiaj wobec Wysokiej 
Izby spełnić.

Zanim przedstawię najważniejsze dane 
dotyczące pracy kontrolerów w 2017 roku, 
które siłą rzeczy będą pochodziły z na-
szych wewnętrznych sprawozdań, chciał-
bym sięgnąć do kluczowych ocen pod-
miotów zewnętrznych oceniających 
Najwyższą Izbę Kontroli.
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Pierwsza z ocen jest wystawiana co roku 
przez opinię publiczną. Najwyższa Izba Kon-
troli cieszy się uznaniem obywateli naszego 
kraju. Prawie 50% dorosłych Polaków uważa, 
że NIK pracuje dobrze lub bardzo do brze. 
Ta liczba osób pozytywnie opiniujących 
naszą pracę w ostatnich latach sukcesywnie 
wzrasta. Naj wyższa Izba Kontroli jest jedną 
z najlepiej ocenianych instytucji w naszym 
kraju. Jesteśmy wdzięczni obywatelom, że 
potrafią dostrzec i docenić pracę prawie 
1,6 tysiąca kontrolerów i pracowników ad-
ministracji z Najwyższej Izby Kontroli. I co 
ważne: od lat niezmiennie, niemal w rów-
nym stopniu, dobrze i bardzo dobrze oce-
niają nas obywatele, którzy reprezentują całe 
spektrum sympatii politycznych.

Drugą z ocen, równie dla nas ważną, 
wystawił nam audytor zewnętrzny, który 
badał naszą pracę na zlecenie Sejmu. Ba-
daniem objęte były trzy lata, a dokładnie 
okres od początku 2014 roku do końca 
2016 roku. O ile badania opinii publicz-
nej odnoszą się do efektów zewnętrznych 
naszej pracy znanych obywatelom, czyli 
do informacji pokontrolnych, o tyle au-
dytor na zlecenie Sejmu ocenia NIK od 
wewnątrz. Bada jak funkcjonuje Izba, 
jak jest zorganizowana, jak wykorzystu-
je pieniądze podatników przeznaczone 
na jej działalność.

W wyniku swoich czynności audytor 
zewnętrzny stwierdził, że w Najwyższej 
Izbie Kontroli – cytuję: „wystąpiła go-
spodarność, celowość i rzetelność do-
konywania wydatków ze środków pu-
blicznych oraz udzielania zamówień 
publicznych, a także prawidłowość 
wykorzystania zasobów NIK”. I co 
ważne, audytor zewnętrzny potwierdził, 
że „roczne sprawozdania z wykonania 

Audyt�zewnętrzny�obejmujący�ostatnie�
trzy�lata�naszej�działalności�potwierdził,�
że�sprawozdania�z�wykonania�budżetu�NIK�
były�prawidłowe�i�wiarygodne.

Fo
t.

 K
rz

ys
zt

of
 B

ia
ło

sk
ór

sk
i/

K
an

ce
la

ri
a 

S
ej

m
u 

R
P



10 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Wystąpienie w Sejmie prezesa NIK

budżetu Najwyższej Izby Kontroli 
były prawidłowe i wiarygodne”.

Panie Posłanki  
i Panowie Posłowie!
Kolejna bardzo istotna dla nas ocena 
zewnętrzna wyrażana jest  corocznie 
przez poszczególne komisje sejmowe, 
z którymi współpracują konkretne de-
partamenty NIK. To właśnie posłowie 
w tych komisjach, na co dzień zajmujący 
się różnymi dziedzinami życia publiczne-
go, korzystają z naszych raportów. Widzą 
zawarte w nich ustalenia, poczynione ana-
lizy systemowe, sformułowane wnioski. 
Przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli 
w 2017 roku uczestniczyli łącznie w 392 
posiedzeniach komisji sejmowych. Mieli 
Państwo okazję dobrze przyjrzeć się na-
szej pracy. 

Chciałem Paniom Posłankom i Panom 
Posłom podziękować. Wszystkie komisje 
przedstawiające swoje opinie Komisji do 
spraw Kontroli Państwowej oceniły pracę 
Najwyższej Izby Kontroli pozytywnie i bez 
uwag, w kilku przypadkach także dzięku-
jąc poszczególnym departamentom NIK. 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za te dobre 
opinie parlamentarzystów na temat NIK. 

I jeszcze jedna ocena zewnętrzna na-
szej instytucji. Wysoko wykwalifikowana 
kadra kontrolerów NIK oraz stosowana 
przez nas metodyka kontroli sprawiają, że 
jesteśmy cenionym partnerem na arenie 

międzynarodowej. Jesteśmy wybierani 
przez międzynarodowe gremia do po-
mocy kolejnym krajom, które mają euro-
pejskie aspiracje, do audytowania presti-
żowych instytucji i organizacji, takich jak  
CERN czy Rada Europy. 

Chciałem Państwa poinformować, 
że Najwyższa Izba Kontroli wygrała 
właśnie konkurs na audyt Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) w Paryżu. 

Ważne jest także to, że przedstawicie-
le NIK w uznaniu m.in. zasług w two-
rzeniu międzynarodowych standardów 
kontroli zostają wybierani do ciał kierow-
niczych organizacji zrzeszających organy 
kontroli państwowej. W maju 2017 roku 
Europejska Organizacja Najwyższych 
Organów Kontroli (EUROSAI) wybra-
ła do swojego zarządu na wiceprzewod-
niczącego – prezesa polskiej Najwyższej 
Izby Kontroli. 

W tym miejscu chciałbym podziękować 
wszystkim pracownikom Najwyższej Izby 
Kontroli, którzy swoją ciężką pracą przy-
czyniają się do powstawania raportów NIK.

Dziękuję kontrolerom, którzy często 
wiele tygodni spędzają w jednostkach, 
realizując program kontroli, a następnie 
pisząc wystąpienia. Dziękuję pracowni-
kom administracyjnym i technicznym, 
bez których ta praca nie mogłaby być 
wykonywana.

Wysoki Sejmie!
Nie byłoby tak dobrych zewnętrznych 
ocen NIK bez prawidłowo zorganizo-
wanej pracy wewnątrz Najwyższej Izby 
Kontroli. Efekty zewnętrzne tej pracy, czyli 
nasze raporty pokontrolne – wysoko oce-
niane przez obywateli, przez specjalistów 

Cenią�nas�instytucje�międzynarodowe.�NIK�
wygrała�właśnie�konkurs�na�audyt�Organi-
zacji�Współpracy�Gospodarczej�i�Rozwoju.
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z różnych dziedzin, przez dziennikarzy ze 
wszystkich mediów, wreszcie co dla nas 
niezwykle istotne, przez posłów i senato-
rów ze wszystkich ugrupowań – te wła-
śnie efekty świadczą, że NIK funkcjonuje 
prawidłowo, że nasze metody i standardy 
przeprowadzania kontroli są adekwatnie 
dobrane do stojących przed Izbą wyzwań. 

Nasz system zapewnienia jakości pracy 
zbudowaliśmy bowiem opierając się na 
najlepszych międzynarodowych wzo-
rach i standardach kontroli państwo-
wej, zwłaszcza na Standardach Kontroli 
Jakości INTOSAI, czyli Międzynarodowej 
Organizacji zrzeszającej Najwyższe Organy 
Kontroli na świecie. 

Polski system zapewnienia jakości obej-
muje cały proces kontrolny. Kluczowe do-
kumenty, które powstają w związku z kon-
trolą (programy, wystąpienia i informacje) 
poddane są procesowi weryfikacji, opinio-
wania i stałemu monitoringowi przez osoby 
nadzorujące (w tym wiceprezesów, rad-
ców prezesa, wicedyrektorów i dyrektorów 
NIK), zespoły i departamenty wspoma-
gające, a także prezesa Izby. 

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tyle 
osób w zorganizowany i metodycznie 
uporządkowany sposób zajmuje się stwo-
rzeniem końcowego raportu? Po pierw-
sze dlatego, że tak stanowi konstytucja. 
W art. 202 (dwieście drugim) czytamy: 
„Najwyższa Izba Kontroli działa na zasa-
dach kolegialności”. 

W proces kontrolny w uporządkowa-
ny sposób włączeni są więc wszyscy jego 
uczestnicy ze strony NIK od kontrolera 
przez koordynatora, wicedyrektorów, dy-
rektorów, radców, wiceprezesów na pre-
zesie Izby i Kolegium NIK kończąc. Każdy 
ma do wykonania swoje konkretne zadanie.

Po drugie, taki – kolegialny sposób pracy 
– zapewnia odbiorcom, a więc Sejmowi 
i obywatelom obiektywne i solidnie przy-
gotowane raporty pokontrolne.

Wysoki Sejmie!
Wszystkie szczegółowe dane dostarczy-
liśmy Paniom Posłankom i Panom Posłom 
w  naszym ponad  500-stronicowym 
„Sprawozdaniu z działalności Najwyższej 
Izby Kontroli w 2017 roku”.

Przytoczę więc ze względu na nowe, 
ograniczone ramy czasowe wystąpienia 
sejmowego tylko najważniejsze liczby 
i wspomnę o kilku kluczowych proble-
mach. 

Rozmyślnie zaś pominę, właśnie ze 
względu na ograniczony czas, omówienie 
ustaleń z konkretnych raportów, z którymi 
zresztą zapoznaliście się Państwo szcze-
gółowo na posiedzeniach poszczególnych 
komisji sejmowych. Syntetycznie przed-
stawiamy te ustalenia w naszym obszer-
nym Sprawozdaniu przesłanym do Sejmu. 

A teraz kilka podstawowych danych na 
temat pracy Izby. W 2017 roku Najwyższa 
Izba Kontroli przeprowadziła łącznie 
2196 kontroli, którymi objęto 1843 pod-
mioty. 

Najważniejsze dla poziomu życia oby-
wateli i funkcjonowania państwa obszary 
zostały zbadane w 110 kontrolach plano-
wych, w tym w kontroli wykonania budże-
tu państwa, która traktowana jako jedna, 

W�2017�roku�Najwyższa�Izba�Kontroli�prze-
prowadziła�łącznie�2196�kontroli,�którymi�
objęto�1843�podmioty.
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w istocie w 2017 roku składała się z 327 kon-
troli przeprowadzonych w 307 jednostkach. 
Jej ustalenia prezentowałem już na posie-
dzeniu plenarnym Sejmu.

Jeśli chodzi o kontrole planowe to 
część z ich tematów zasugerowały nam 
komisje sejmowe. Otrzymaliśmy z Sejmu 
57 propozycji tematów. Zrealizowaliśmy 
w 2017 roku ponad 70% z nich. 

NIK przeprowadziła także 107 kontroli 
doraźnych, reagując na pojawiające się na 
bieżąco sygnały o istotnych nieprawidłowo-
ściach. Bardzo często sygnały te pochodzi-
ły od obywateli, którzy skierowali do Izby 
w 2017 roku ponad 5 tysięcy skarg i wnio-
sków. Wśród nich blisko 3% stanowiły skargi 
i wnioski nadesłane przez posłów i organy 
Sejmu. Pogrupowaliśmy je wszystkie, upo-
rządkowaliśmy, stanowiły cenną inspirację 
do sformułowania tematów kontroli. 

Korzyści finansowe uzyskane w wyniku 
kontroli NIK z roku 2017 sięgają kwoty 
ponad 106 mln zł. 

NIK złożyła też w związku z prowa-
dzonymi kontrolami 79 zawiadomień do 
organów ścigania oraz 71 zawiadomień 
do rzeczników dyscypliny finansów pu-
blicznych.

Panie Posłanki,  
Panowie Posłowie!
Przy okazji naszych corocznych sej-
mowych sprawozdań prosiliście nas 
o większe wykorzystywanie instytucji 

zlecania kontroli innym inspekcjom. Zin-
tensyfikowaliśmy te działania. Na zlecenie 
NIK inne organy kontrolne przeprowa-
dziły 515 kontroli, o ponad 200 więcej 
niż rok wcześniej. 

W 2017 roku NIK przeprowadziła też 
8 kontroli razem z najwyższymi organami 
kontroli innych państw. 

Wspomnę tylko jedną kontrolę, bardzo 
ważną dla mieszkańców Europy, której 
wyniki już wkrótce zostaną przedstawio-
ne. Mamy w niej duży wkład zarówno 
pod względem ustaleń, jak i zapropono-
wanej metodyki. Jest to kontrola dotyczą-
ca ochrony powietrza przed zanieczysz-
czeniami. 

Wysoka Izbo!
Każdego roku, w czasie poprzedzającym 
nasze sprawozdanie w Sejmie, dyskutuje-
my, zwłaszcza podczas posiedzeń sejmowej 
Komisji do spraw Kontroli Państwowej, 
nad wykorzystaniem wniosków pokontrol-
nych zawartych w naszych wystąpieniach 
i informacjach.

W 2017 roku NIK sformułowała po-
nad 4,5 tysiąca wniosków pokontrolnych, 
o ponad 600 wniosków więcej niż w roku 
2016. 

Ponad 80% z tych wniosków, przed-
stawionych kontrolowanym podmiotom 
przede wszystkim w wystąpieniach po-
kontrolnych, zostało już zrealizowanych 
lub jest w trakcie realizacji. Sytuacja wy-
gląda więc z tego rodzaju wnioskami bar-
dzo dobrze. Można wręcz powiedzieć, że 
kontrolowane instytucje wykorzystują 
i wdrażają zdecydowaną większość for-
mułowanych przez nas wniosków. 

Problem stanowią jednak, z wielu wzglę-
dów, i to od lat, wnioski de lege ferenda. 

Korzyści�finansowe�uzyskane�w�wyniku�
kontroli�NIK�w�roku�2017�wyniosły�ponad�
106�mln�zł.
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NIK w 2017 roku sformułowała 110 ta-
kich wniosków. 

Po roku poziom realizacji tych wniosków 
sięga około 10%, bo przecież proces legi-
slacyjny jest długotrwały, a nasze wnioski 
nie są obligatoryjne.

Ale jeśli spojrzymy na poziom realizacji 
wniosków de lege ferenda w dłuższym prze-
dziale czasu, np. czterech lat, to okazuje 
się, że co trzeci wniosek z lat 2014–2017 
został już zrealizowany.

Wysoka Izbo!
Jak wspomniałem, wszystkie komisje 
sejmowe współpracujące na co dzień 
z poszczególnymi departamentami NIK 
oceniły pracę Najwyższej Izby Kontroli 
pozytywnie i bez uwag. Natomiast opi-
nię krytyczną wobec naszej pracy wyra-
ziła ustami posła koreferenta Komisja do 
spraw Kontroli Państwowej. Są w tej ko-
misji posłowie, którzy poparli w głosowa-
niu to krytyczne wobec NIK stanowisko, 
będąc równocześnie członkami innych ko-
misji sejmowych wyrażających uznanie 
wobec NIK i oceniających jednogłośnie 
naszą pracę pozytywnie i bez uwag. 

Jednak część posłów z Komisji do spraw 
Kontroli Państwowej, i to z różnych ugru-
powań, odniosła się z dezaprobatą do oceny 
wyrażonej przez posła koreferenta. 

Dlatego bardzo prosiłbym, aby w głoso-
waniu nad przyjęciem sprawozdania NIK 
oddzielić polityczne sympatie i antypatie, sej-
mowe spory oraz ocenę mojej osoby, zwłasz-
cza w przedmiocie spraw, którymi zajmuje się 
niezależny sąd i niezawiśli sędziowie, od me-
rytorycznej oceny Najwyższej Izby Kontroli 

i jej pracowników wykonujących codziennie 
w profesjonalny sposób swoją trudną służbę, 
m.in. na rzecz wszystkich posłów.

Wysoki Sejmie!
Kontrolerzy NIK i wspomagający ich pra-
cownicy Izby, którym w tym miejscu jesz-
cze raz dziękuję, zasługują na szacunek 
i docenienie. Czy w przestrzeni publicz-
nej pojawiły się w ostatnim czasie jakieś 
zarzuty wobec naszych raportów? Nie. 
Czy sejmowe komisje odrzuciły któryś 
z raportów? Nie. Czy pojawiły się zarzuty 
o brak profesjonalizmu, obiektywizmu, 
apolityczności kontrolerów? Nie. Wręcz 
przeciwnie. Jesteśmy cały czas pozytyw-
nie oceniani przez parlamentarzystów, eks-
pertów branżowych, gremia międzyna-
rodowe, dziennikarzy i wreszcie opinię 
publiczną. 

Apeluję więc do Pań Posłanek i Panów 
Posłów o przyjęcie naszego sprawozdania 
za rok 2017.

Wysoki Sejmie!
Za kilka miesięcy Najwyższa Izba Kontroli 
będzie obchodzić jubileusz setnej rocz-
nicy istnienia. NIK powstała jako jedna 
z pierwszych instytucji w odrodzonej, 
niepodległej Polsce. Już dzisiaj chciałbym 
Panie Posłanki i Panów Posłów zaprosić do 
udziału w uroczystościach. 

Kontrolerzy�NIK�i�wspomagający�ich�pra-
cownicy�Izby,�którym�w�tym�miejscu�dzię-
kuję,�zasługują�na�szacunek�i�docenienie.

 Tekst wystąpienia prezesa NIK w Sejmie wraz z prezentowanymi slajdami oraz zapis dyskusji znajdują się 
na stronie <www.sejm.gov.pl>. Wyboru fragmentów wyróżnionych w tekście dokonała redakcja.
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Ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej1 wprowa-
dziła procedurę anonimizacji danych osobowych pracownika lub innej 
osoby w dokumentach zawartych w aktach kontroli, jeżeli zastrzegły 
one ich  nieujawnianie, a  zachodzi uzasadniona obawa, że  informacje 
udzielone w sprawach objętych kontrolą mogą narazić je na jakikolwiek 
uszczerbek lub zarzut2. To bardzo pomocne narzędzie, jednak w związ-
ku z brakiem kompleksowej regulacji prawnej w tej dziedzinie, nastrę-
cza wielu trudności, przede wszystkim kontrolerom. Można to zmie-
nić, wprowadzając rozwiązania wzorowane na przepisach europejskich.

Anonimizacja danych 
w postępowaniu kontrolnym

Administracja rządowa

MARCIN BEDNARCZYK12

Anonimizacja danych nie była wcześniej 
stosowana w postępowaniach3 kontrol-
nych w administracji rządowej i nie jest 
wykorzystywana przez Najwyższą Izbę  
Kontroli.

Unormowanie to zostało umieszczone 
w ustawie o kontroli, w rozdziale do-
tyczącym dokumentacji kontroli i nie 
ma oprócz niego innych odnoszących 

1 Obowiązuje od 1.1.2012, Dz.U. poz. 1092; zwana dalej „ustawą o kontroli”.
2 Art. 55 ust. 2 ustawy o kontroli.
3 Do czasu wejścia w życie ustawy o kontroli obowiązywało kilkadziesiąt różnego rodzaju regulacji prawnych 

w organach i urzędach centralnych administracji rządowej, będących aktami powszechnie, bądź wewnętrz-
nie obowiązującymi.

4 Art. 55 ust. 1 ustawy o kontroli.

się do tej materii. Dlatego przepis może 
wprowadzać w błąd co do celu, któremu 
ma służyć. Wydawać się może, że ustawo-
dawcy chodziło o uregulowanie technicz-
nej strony udostępnienia przez kontrole-
ra akt kontroli kierownikowi jednostki 
kontrolowanej4, jeśli wystąpiła podstawa 
do zastosowania procedury anonimizacji. 
Natomiast z założenia, w projektowa-
nym akcie miała zostać określona klau-
zula stanowiąca o prawie do odmowy 
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udostępnienia akt kontroli z uzasadnio-
nych względów dla dobra postępowa-
nia kontrolnego. W celu zobrazowania 
tej sytuacji wskazano, iż może to nastąpić 
jeśli kontroler uzna, że przekazanie akt 
kontroli umożliwi identyfikację osoby, 
od której dokument pochodzi, a zastrze-
gła ona zachowanie poufności. Podobnie 
byłoby w razie udostępnienia kierowni-
kowi jednostki kontrolowanej informacji 
uzyskanych, np. z ankiet5. Według mnie 
drugi przykład jest niewłaściwy, gdyż an-
kiety są przeważnie dokumentami ano-
nimowymi, co nie znaczy, że z założenia 
będą objęte anonimizacją w trybie usta-
wy o kontroli. 

Należy jednak przyjąć, że procedura 
i w tym wypadku może być wdrożona, gdyż 
istnieje możliwość rozpoznania ankietowa-
nego, na przykład po charakterze pisma, 
czy po sposobie udzialania odpowiedzi.

W praktyce anonimizacja danych sta-
nowi dużo szerszy problem. Wprawdzie 
wiodącym celem kontroli jest ocena dzia-
łalności jednostki kontrolowanej, dokona-
na na podstawie ustalonego stanu faktycz-
nego6, ale w wypadku stwierdzenia nie-
prawidłowości, chodzi również o zbadanie 
ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób 
odpowiedzialnych7. Z  tego  względu 
wprowadzono możliwość skorzystania 

5 Projekt założeń do projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej z września 2010 r., s. 28 i uzasad-
nienie do projektu ustawy o kontroli w administracji rządowej z maja 2011 r., s. 9 – druk sejmowy nr 4218.

6 Art. 3 ust. 1 ustawy o kontroli.
7 Art. 3 ust. 2 ustawy o kontroli.
8 W art. 53 ustawy o kontroli wskazano jedynie, że w przypadku ujawnienia w trakcie czynności kontrolnych 

okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykro-
czenia skarbowego lub naruszenia dyscypliny finansów publicznych kontrolę w dalszej części przeprowadza 
się w trybie zwykłym.

9 Wydane na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o kontroli przez Prezesa Rady Ministrów, które udostępnia 
się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – <bip.kprm.gov.pl>.

przez pracowników jednostek kontrolo-
wanych lub inne osoby wskazane w postę-
powaniu kontrolnym z prawa zastrzeżenia 
danych umożliwiających ich identyfikację, 
jeśli mogłoby to narazić je na jakikolwiek 
uszczerbek lub zarzut. Chodzi tu przede 
wszystkim o informacje (dokumenty, rze-
czy) dotyczące przestępstw, przestępstw 
skarbowych, wykroczeń, wykroczeń skar-
bowych lub naruszenia dyscypliny finan-
sów publicznych, a przynajmniej naruszeń 
dyscyplinarnych lub praw pracowniczych 
oraz odpowiedzialności za wyrządzone 
szkody. 

W ustawie o kontroli nie określono 
odrębnego postępowania na wypadek 
uzyskania podczas czynności informa-
cji o takim charakterze8. Ta luka została 
poniekąd uzupełniona w akcie nienor-
matywnym, tj. Standardach kontroli 
w administracji rządowej z 30 sierpnia 
2017 r.9 Wskazano w nich, że w wypad-
ku ujawnienia w toku kontroli okoliczności 
wskazujących na popełnienie przestęp-
stwa lub wykroczenia albo przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 
naruszenia dyscypliny finansów publicz-
nych lub innych czynów, za które ustawo-
wo przewidziana jest odpowiedzialność, 
kontroler ma niezwłocznie informować 
o tym kierownika komórki do spraw 
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kontroli, który  podejmuje właściwe 
działania10. Zatem jest on zobligowany 
do nadania odpowiedniego biegu sprawie 
na podstawie obowiązujących ustawowo 
przepisów prawa.

Według wskazanej normy ustawy o kon-
troli, to kontroler udostępnia akta kontroli, 
po anonimizacji w dokumentach danych 
osobowych pracownika lub innej osoby, 
jeśli wystąpią odpowiednie przesłanki. 
Przepis odnosi się ogólnie do czynności 
anonimizacji danych w dokumentach, 
w tym osobowych, w wyniku zastrzeżenia 
tej procedury przez osoby udzielające infor-
macji. Dlatego, z całą pewnością anonimi-
zacji nie można ograniczać tylko do ustnych 
lub pisemnych wyjaśnień wnioskodawcy. 
Mogą to być także m.in. jego oświadcze-
nia11, a nawet dokumenty lub rzeczy (do-
wody), których pochodzenie bądź akty 
utrwalające ich przekazanie pozwalają 
na jego identyfikację, np. notatka służ-
bowa12, protokół oględzin13 czy protokół 
pobrania/ zabezpieczenia dokumentów/
rzeczy14.

Procedura anonimizacji
Analiza wspomnianego unormowania 
nasuwa wiele wątpliwości, począwszy 
od zagadnień technicznych anonimiza-
cji i czasu dokonania oraz jej trwałości, 

10 Pkt IV.2.14.; poprzednio regulował to pkt IV.2.14. Standardów kontroli w administracji rządowej z 10.2.2012.
11 Art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o kontroli.
12 Art. 32 ust. 3 ustawy o kontroli.
13 Art. 31 i art. 32 ust. 1 ustawy o kontroli.
14 W ustawie o kontroli nie wskazano formy protokołu dla tak istotnych czynności, mimo to, taka forma wydaje 

się właściwsza niż udokumentowanie ich notatką służbową, aby nadać im wyższą rangę (przyp. aut.).
15 Zob. np. wyroki: NSA sygn. I OSK 1075/11 z 1.9.2011, WSA w Warszawie sygn. II SAB/Wa 90/10 z 21.6.2010, sygn. 

II SAB/Wa 339/10 z 1.2.2011, sygn. II SAB/Wa 105/11 z 10.5.2011, sygn. I SAB/Wa 231/11 z 13.7.2011.
16 M. Antoniak: Kontrola�rządowa�w�administracji�publicznej.�Podręcznik�dla�kontrolujących�i�kontrolowanych, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 234, 237-238.

po krąg osób, które mogą podlegać tej pro-
cedurze, a także podstaw do uzyskania 
tego uprawnienia. Obiekcje budzi rów-
nież zakres ochrony i ewentualne objęcie 
nią innego rodzaju postępowań, które mogą 
być konsekwencją postępowania kontrol-
nego lub mu towarzyszyć. Dlatego, moim 
zdaniem, procedura anonimizacji danych 
osobowych pracownika lub innej osoby 
oraz udzielanych przez nich informacji 
jest incydentalnie stosowana. Dla roz-
ważenia problemu istotny jest również, 
pogląd funkcjonujący w orzecznictwie 
sądów administracyjnych, że w przewa-
żającej większości dokumentacja dotycząca 
przebiegu i efektów kontroli jest informacją 
publiczną15, czyli – z pewnymi wyjątkami 
– dostępną na wniosek. Między innymi, 
do tego rodzaju wyjątków będzie należała 
anonimizacja danych osobowych w try-
bie ustawy o kontroli. Wskazuje na to np. 
M. Antoniak, traktując to narządzie kon-
trolne, jako swoiste lex specialis wzglę-
dem przepisów o dostępie do informacji 
publicznej16.

Do  procedury anonimizacji dość 
szczegółowo odniesiono się natomiast 
w Wytycznych Ministra Spraw We-
wnętrznych, w celu ujednolicenia modelu 
postępowania kontrolnego w tym resorcie. 
Mogą być one stosowane także do kontroli 
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w administracji rządowej, w zakresie nie-
uregulowanym w ustawie o kontroli17, 
mimo że zostały opracowane na potrze-
by kontroli wewnętrznych. 

Z tych względów poniżej zostaną przy-
wołane obowiązujące w tym zakresie wy-
tyczne. Unormowano w nich, że kierow-
nik podmiotu kontrolowanego lub osoba 
przez niego pisemnie wskazana na każ-
dym etapie prowadzonej kontroli ma prawo 
wglądu do akt kontroli, z zachowaniem 
przepisów o tajemnicy prawnie chronio-
nej, z wyłączeniem programu kontroli, 
którego nie udostępnia się podmiotowi 
kontrolowanemu do czasu jej  zakończenia. 
Dalej określono, że kierownik podmiotu 
kontrolowanego lub osoba przez niego pi-
semnie wskazana ma prawo do otrzymy-
wania odpisów dokumentów stanowiących 
dowody18, zawartych w aktach kontroli, 
z wyjątkiem dokumentów poświadczonych 
za zgodność z oryginałem lub kopią, prze-
kazanych kontrolerowi przez kierownika 
podmiotu kontrolowanego lub pracowni-
ka podmiotu kontrolowanego, przy czym 
odpis danego dokumentu sporządza się 
i wydaje tylko jeden raz. 

Natomiast akta kontroli udostępnia się 
po anonimizacji w dokumentach danych 
osobowych pracownika lub innej osoby, 
jeśli zastrzegły one nieujawnianie da-
nych umożliwiających ich identyfikację, 

17 § 7 Wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy 
lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, 
stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z 31.5.2012 w sprawie wprowadze-
nia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących 
organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43, z późn. zm.) – zwana dalej „wytycznymi MSW”.

18 § 20 ust. 2 wytycznych MSW.
19 § 40 wytycznych MSW.

a zachodzi uzasadniona obawa, że udzie-
lone informacje w sprawach objętych kon-
trolą mogą kogoś narazić na jakikolwiek 
uszczerbek lub zarzut z powodu udziele-
nia tych informacji. Następnie wskaza-
no, że anonimizacji danych dokonuje się 
na kopii dokumentu, którą udostępnia się 
kierownikowi podmiotu kontrolowanego 
lub osobie przez niego pisemnie wskazanej, 
a kopia włączana jest później do akt kon-
troli. Natomiast kierownikowi podmio-
tu kontrolowanego lub osobie przez niego 
pisemnie wskazanej wydaje się doku-
ment bez danych osobowych. Ustalono 
także, że kontroler poucza pracownika 
lub inną osobę o możliwości skorzysta-
nia z uprawnienia anonimizacji jego da-
nych osobowych jeden raz, przy pierwszej 
czynności z ich udziałem, z tym zastrze-
żeniem, że oświadczenie o skorzystaniu 
z tego uprawnienia składa się na piśmie. 
Na koniec wskazano, iż w toku realizacji 
czynności kontrolnych odpisy sporządza 
kontroler za zgodą kierownika zespołu 
kontrolnego. 

Natomiast po zakończeniu kontroli odpi-
sy sporządza pracownik komórki kontroli 
za zgodą jej kierownika, a fakt udostępnie-
nia akt do wglądu oraz wydania odpisów 
dokumentów odnotowuje się w formie 
notatki służbowej, którą włącza się do akt 
kontroli19.
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Wypracowane przez Ministra postępo-
wanie w zakresie anonimizacji wydaje się 
racjonalne i ukierunkowane na zachowa-
nie ekonomiki czynności związanych z tą 
procedurą. Dlatego uważam, że można 
posiłkować się wskazanymi wytycznymi 
podczas kontroli realizowanych na pod-
stawie ustawy o kontroli – nie tylko 
w MSWiA – z uwagi na ubogość jej regu-
lacji w tym względzie.

Zagadnienia techniczne  
i ramy czasowe
Techniczna strona dokonywania anoni-
mizacji nie stwarza problemów. Jednak 
może wystąpić konieczność nie tylko ano-
nimizacji danych osobowych, ale także in-
nych umożliwiających identyfikację osób, 
które zastrzegły zastosowanie tej proce-
dury. Z tych względów może dojść do ko-
nieczności czasowego usunięcia całego do-
kumentu (fotografii, koperty z nośnikiem 
danych) z akt kontroli na czas ich udo-
stępnienia kierownikowi jednostki kon-
trolowanej. Uważam, że trzeba wówczas 
zastąpić taki dokument lub rzecz czystą 
kartą, z zawartą na niej informacją o zasto-
sowanej procedurze anonimizacji. Moim 
zdaniem proces anonimizacji dotyczy 
również wszelkich danych, w tym zare-
jestrowanego na nośnikach wizerunku 
oraz głosu, a także informacji umiesz-
czonych w aktach kontroli, wraz z wy-
kazem zawartości akt, mogących pozwolić 
na ewentualne rozpoznanie osoby, któ-
rej przyznano status swoistego świadka 
anonimowego (tzw. świadka incognito). 

20 Zob. art. 184 k.p.k. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm.).

Tego rodzaju instytucja funkcjonuje w po-
stępowaniu karnym20 od wielu lat, ale 
jest obwarowana wieloma wymogami, 
które mają zapewnić uniknięcie zarówno 
potencjalnego, jak i realnego zagrożenia 
dla życia i zdrowia świadków. Wprawdzie 
w postępowaniu kontrolnym nie można 
doszukiwać się takich poważnych zagro-
żeń, ale trzeba wziąć pod uwagę realne 
zagrożenia związane np. z nieudolnie do-
konaną anonimizacją. 

Dla pracownika będzie to w głównej mie-
rze możliwość utraty pracy lub narażenie 
się przynajmniej na konsekwencje dyscy-
plinarne, a dla kontrolerów, kierownika 
komórki do spraw kontroli czy nawet kie-
rownika jednostki kontrolującej, narażenie 
się na zarzut niedopełnienia obowiązków 
służbowych lub przekroczenia uprawnień. 
Uważam, że w tak istotnej sprawie może 
mieć miejsce nie tylko odpowiedzialność 
dyscyplinarna czy porządkowa pracow-
ników instytucji kontrolującej, ale nawet 
karna, rozpatrywana pod kątem czynu 
z art. 231 k.k.

Odnośnie do czasu dokonywania ano-
nimizacji w aktach kontroli, wydaje się, 
że zainicjowanie procedury powinno na-
stąpić z chwilą złożenia wniosku o udo-
stępnienie akt przez osobę uprawnioną. 
Natomiast co do trwałości jej zachowania 
stoję na stanowisku, iż dokonane zmiany 
anonimizacyjne w aktach kontroli powinny 
zostać utrzymane aż do zakończenia całego 
procesu kontroli, gdyż kierownik jednostki 
kontrolowanej ma prawo wglądu do akt, 
z zachowaniem przepisów o tajemnicy 
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prawnie chronionej, na każdym etapie 
prowadzonej kontroli21. Bezsporne jest, 
że przez kontrolę stricte (nie tylko w ujęciu 
ustawy o kontroli) należy rozumieć okres 
od wydania upoważnienia do kontroli22 
do czasu zatwierdzenia wystąpienia po-
kontrolnego lub sprawozdania z kontroli 
lub też pisma o odstąpieniu od kontro-
li kierownika jednostki kontrolującej23. 
Po tym czasie wniosek kierownika jed-
nostki kontrolowanej o udostępnienie 
akt kontroli jest bezpodstawny. Byłby 
także niecelowy, gdyż informacje z akt 
kontroli są zbędne przy wyborze sposobu 
realizacji zaleceń, albo innego sposobu usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowości24.

Dopiero po weryfikacji sposobu wyko-
nania zaleceń, wykorzystania wniosków 
lub podania przyczyn ich niewykorzystania 
albo innego sposobu usunięcia stwierdzo-
nych nieprawidłowości, przed przygotowa-
niem akt kontroli do archiwizacji, powin-
no nastąpić odanonimizowanie, wyjęcie 
kopii dokumentów objętych procedurą 
i umieszczenie ich na końcu akt oraz ułoże-
nie właściwych dokumentów, a następnie 
ostateczne ich zamknięcie.

Kto może podlegać procedurze
Jeśli chodzi o krąg osób, które mogą zo-
stać objęte procedurą anonimizacji (przy 

21 Art. 55 ust. 1 ustawy o kontroli.
22 Jeśli data wystawienia upoważnienia będzie pokrywała się z ustaloną datą rozpoczęcia kontroli. Natomiast 

w wypadku wystawienia upoważnienia do kontroli z wyznaczeniem innej daty rozpoczęcia kontroli (obowią-
zywania upoważnienia) – okres ten powinien być liczony od daty obowiązywania upoważnienia.

23 Art. 50 ustawy o kontroli.
24 Art. 49 ustawy o kontroli.
25 Art. 28 ustawy o kontroli.
26 Art. 55 ust. 2 w zw. z art. 30 ust 1 i 2 ustawy o kontroli.
27 Art. 5 ust. 1 ustawy o kontroli.
28 Zob. również M. Antoniak: Kontrola..., op.cit., s. 32 i 34.

spełnieniu ustawowych przesłanek), 
po pierwsze będą to osoby posiadające 
status pracowników jednostki kontrolo-
wanej. Do tego grona należałoby zaliczyć 
również byłych pracowników jednostki 
kontrolowanej25, a także każdą osobę, która 
udzieliła informacji na potrzeby kontroli 
w sprawach nią objętych26.

W rozumieniu ustawy o kontroli za pra-
cownika uważa się także funkcjonariusza, 
żołnierza zawodowego, członka organu ko-
legialnego, a także osobę, która wykonuje 
pracę w jednostce kontrolowanej na pod-
stawie innej umowy niż umowa o pracę27 
(wykonujących pracę na podstawie umowy 
o pracę lub umów tożsamych, czyli powo-
łania, wyboru, mianowania i spółdzielczej 
umowy o pracę), jak również osoby wyko-
nujące obecnie lub wcześniej pracę na pod-
stawie umów cywilno-prawnych, takich 
jak umowy – zlecenie, umowy o dzieło, 
czy też inne umowy nienazwane28.

Procedurą anonimizacji mogą zostać 
objęte także inne osoby niezwiązane 
z podmiotem kontrolowanym, a posia-
dające jakąkolwiek wiedzę w zakresie 
prowadzonej kontroli, którą podzieliły 
się z kierownikiem jednostki kontrolują-
cej, czy też działającymi z jego upoważ-
nienia kontrolerami. Moim zdaniem, 
w wyjątkowych sytuacjach anonimizacją 
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można objąć biegłego29 (ale nie w zakre-
sie wykonywanych czynności biegłego 
czy tłumacza języka migowego), tłuma-
cza (ale nie w zakresie wykonywanego 
tłumaczenia), a nawet byłego kierownika 
jednostki kontrolowanej. Natomiast ta-
kiego statusu nie powinien uzyskać sam 
kierownik jednostki kontrolującej, kierow-
nik komórki do spraw kontroli oraz kon-
trolerzy, którzy powinni działać trans-
parentnie, z zachowaniem zasad postę-
powania opartych na przepisach prawa, 
na rzecz prowadzonej lub nadzorowanej 
przez nich kontroli. Przede wszystkim 
procesowi anonimizacji nie powinien 
podlegać kierownik jednostki kontrolo-
wanej30, gdyż to on oraz reprezentowany 
przez niego podmiot jest poddany ocenie, 
a anonimizacja służy w rzeczywistości 
ochronie informacji przed nim (w zde-
cydowanej większości przypadków in-
formacje te będą działały na niekorzyść 
kierownika). Nie wydaje się także uza-
sadnione, aby z tego uprawnienia mogły 
skorzystać osoby reprezentujące organy 
i jednostki udostępniające dokumenty 
niezbędne do przygotowania i przepro-
wadzenia kontroli oraz organy i jednostki 
administracji rządowej udostępniające 
dokumenty, udzielające informacji lub wy-
jaśnień niezbędnych do przeprowadze-
nia kontroli31, gdyż przysługuje ono tylko 
osobom fizycznym.

29 Art. 33 ustawy o kontroli.
30 Kierownika jednostki kontrolowanej w myśl przepisów ustawy o kontroli nie można utożsamiać jednocześnie 

z pracownikiem jednostki kontrolowanej, gdyż posiadają oni odrębne statusy.
31 Art. 15 ust. 2 i art. 34 ustawy o kontroli.
32 K. Lewandowska, T. Lewandowski: Ustawa�o�kontroli�w�administracji�rządowej.�Komentarz, LexisNexis, War-

szawa 2013, s. 138.
33 Whistleblower: osoba dmuchająca w gwizdek.

Jeśli  chodzi o  podstawy do  obję-
cia anonimizacją, należy zgodzić się 
ze  stanowiskiem K. Lewandowskiej 
i T. Lewandowskiego, że decyzja dotycząca 
anonimizacji danych pozostaje w uznaniu 
kontrolera, ale w przypadku zgłoszenia ta-
kiej uzasadnionej prośby powinna zostać 
uwzględniona32. Można jedynie dodać, 
że władcza decyzja kontrolera tak napraw-
dę jest symboliczna, gdyż w razie wniesie-
nia zastrzeżenia co do anonimizacji danych 
i przedstawienia jakichkolwiek powodów 
wskazujących na uprawdopodobnienie 
uzasadnionej obawy – wniosek ten po-
winien zostać uwzględniony. Dlatego wła-
ściwie zawsze wdrożenie tej procedury 
wydaje się z góry przesądzone na korzyść 
wnioskującego.

Chciałbym także odnieść się do prze-
słanek pozytywnych oraz negatywnych 
przy ubieganiu się o objęcie anonimiza-
cją. W wypadku pozytywnego udziela-
nia informacji (przedstawienia dowodów) 
o nieprawidłowościach przez osobę na po-
trzeby kontroli, w celu ogólnie rozumia-
nego dobra jednostki kontrolowanej, całej 
instytucji, Skarbu Państwa czy państwa, 
będziemy mieli do czynienia z tzw. sy-
gnalistą. W literaturze sygnalista nazy-
wany jest też zamiennie demaskatorem, 
donosicielem w dobrej wierze, ujawnia-
czem33. Co do zasady określenia tego używa 
się w stosunku do osoby, która ujawnia 
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informacje na temat zagadnień zagrażają-
cych interesowi publicznemu w kontek-
ście stosunków pracowniczych, zarów-
no w sektorze prywatnym, jak i publicz-
nym34. Sygnalista nie zawsze jednak musi 
być pracownikiem. Informacje o niepra-
widłowościach czy korupcji może uzy-
skać, jeśli jest związany z danym miejscem 
w inny sposób, np. będąc zatrudnionym na 
podstawie umowy cywilnoprawnej, bądź 
świadcząc usługi na rzecz jakiegoś podmio-
tu, czy będąc żołnierzem lub agentem służb 
specjalnych. Kluczowymi elementami od-
różniającymi sygnalistów od zwykłych 
donosicieli jest z jednej strony działanie 
w dobrej wierze, a nie np. w ramach ze-
msty, czy dla korzyści finansowej, z drugiej 
zaś to, że podejmowane przez nich działania 
są dokonywane w interesie publicznym35. 
Uważam, że do kręgu sygnalistów „w do-
brej wierze” można zaliczyć także tych, 
którzy udzielili informacji w ramach skru-
chy lub samooskarżenia. Pozostałe sytuacje 
dotyczą osób działających „w złej wierze”, 
czyli w ramach własnego interesu, tj. celów 
wskazanych wcześniej, czy też chcą odda-
lić od siebie zarzuty o nieprawidłowości 
i uniknąć odpowiedzialności.

W opisanej sytuacji, na podstawie usta-
wy o kontroli, trudno będzie odmówić 
przyznania statusu „anonimowego in-
formatora”, jeśli pojawi się taki wniosek, 
nawet gdyby osoby reprezentujące pod-
miot kontrolujący (kontroler, kierownik 

34 Definicja pojęcia zawarta w Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy CM/Rec (2014) 7 z 30.4.2014. 
dotyczącej ochrony sygnalistów.

35 D. Głowacka, A. Ploszka, M. Sczaniecki: Wiem�i�powiem�–�ochrona�sygnalistów�i�dziennikarskich�źródeł�in-
formacji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2016, s. 10-11.

36 Art. 22 pkt 6 ustawy o kontroli.

komórki ds. kontroli, kierownik jednostki 
kontrolującej) miały wiedzę o negatyw-
nych przesłankach do zastosowania pro-
cedury. Jeżeli nawet sygnalista „w złej wie-
rze” zostanie objęty anonimizacją, należy 
pamiętać, iż kontroler w trakcie czynno-
ści ma prawo do swobodnego stosowania 
środków dowodowych przewidzianych 
w ustawie36. Aspekt ochrony prawnej de-
maskatorów zostanie poruszony w dalszej 
części artykułu.

Należałoby jeszcze dodać, że w trybie 
ustawy o kontroli możemy mieć do czy-
nienia z podjęciem inicjatywy udziele-
nia informacji przez samego sygnalistę, 
a także przez kontrolera.

Trwałość ochrony  
w innych przepisach prawa
Odnosząc się do ochrony i ewentualnego 
objęcia nią innego rodzaju postępowań, 
które mogą zostać zainicjowane przez kon-
trolę, w praktyce spotkałem się ze stano-
wiskiem, że nie jest to możliwe (mogą one 
zostać zainicjowane już w trakcie postępo-
wania kontrolnego, na podstawie dowodów 
z akt kontroli, jak również na podstawie 
wystąpienia pokontrolnego albo spra-
wozdania z kontroli). Przepisy ustawy 
o kontroli regulują tylko kwestię udo-
stępniania akt kierownikowi jednostki 
kontrolowanej, a nie innym podmiotom, 
w tym np. prokuratorowi, policji, rzecz-
nikowi dyscypliny finansów publicznych, 
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rzecznikowi dyscyplinarnemu czy praco-
dawcy. Z powyższego wynika, że postę-
powanie z aktami (dowodami) powinno 
być regulowane przez ustawy szczególne, 
w zakresie postępowania z dokumentami 
i dowodami objętymi ochroną informacji 
prawnie chronionych, w tym tajemnicami 
zawodowymi. 

Moim zdaniem, w opisywanym przy-
padku, jeśli chodzi o informacje zawarte 
w aktach kontroli oraz dokumentach bę-
dących ich nośnikami, mamy do czynienia 
z informacją prawnie chronioną oraz za-
wodową (służbową) tajemnicą „kontroler-
ską” i pod tym kątem należy rozpatrywać 
ich możliwą ochronę.

W wyniku analizy przepisów Kodeksu 
postępowania karnego (k.p.k.), Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykrocze-
nia (k.p.w.), ustawy o odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych czy przykładowo przepisów 
o odpowiedzialności dyscyplinarnej człon-
ków korpusu służby cywilnej albo funk-
cjonariuszy, w tym przepisów w aktach 
wykonawczych do nich, tylko w trybie 
postępowania karnego (zarówno przygo-
towawczego, jak i następującego po nim 
postępowania sądowego) można doszukać 
się rozwiązań pomocnych dla zapewnienia 
właściwej ochrony osoby objętej procedurą 
anonimizacji danych. Istnieją w nich bo-
wiem rozwiązania przyjęte dla świadka 
anonimowego, unormowane w art. 184 
k.p.k. i rozporządzeniu wydanym na pod-
stawie § 9 cyt. przepisu37.

37 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.6.2003 w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy 
okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami 
z zeznań tego świadka (Dz.U. z 2016 r. poz. 1869, z późn. zm.).

Są to jednak rozwiązania znacznie od sie-
bie odbiegające. Przede wszystkim o wy-
korzystaniu instytucji świadka incognito 
w postępowaniu karnym decyduje sąd, 
a w postępowaniu przygotowawczym 
prokurator, natomiast w postępowaniu 
kontrolnym o anonimizacji decyduje kon-
troler. Sąd albo prokurator mogą wydać 
postanowienie o zachowaniu w tajemni-
cy okoliczności umożliwiających ujawnie-
nie tożsamości świadka, w tym danych 
osobowych, jeżeli nie mają one znacze-
nia dla rozstrzygnięcia w sprawie, w sy-
tuacji gdy zachodzi uzasadniona obawa 
niebezpieczeństwa dla jego życia, zdro-
wia, wolności albo mienia w znacznych 
rozmiarach lub osoby dla niego najbliższej. 
W kontroli nie wydaje się postanowienia, 
natomiast przesłanką zastosowania ano-
nimizacji jest tylko uprawdopodobnienie 
przez wnioskodawcę, że zachodzi uza-
sadniona obawa, iż udzielone informacje 
w sprawach objętych kontrolą mogą narazić 
go na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut 
z powodu ich  udzielenia. W obu postę-
powaniach inicjatywa zastosowania po-
szczególnych procedur może znajdować się 
zarówno po stronie samych zainteresowa-
nych objęciem ochroną, jak i organów lub 
osób je reprezentujących. Postępowanie 
karne, po wdrożeniu procedury, toczy się 
w tym zakresie bez udziału stron i obję-
te jest tajemnicą jako informacja niejaw-
na o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle 
tajne”, a w kontroli osoba objęta anonimi-
zacją nie ma statusu strony i postępowanie 
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nie jest obejmowane ochroną jak dla infor-
macji niejawnych, chyba że jego przedmiot 
dotyczy takich informacji. W postępowa-
niu karnym można nie przyznać uprawnie-
nia świadka incognito oraz kwestionować 
to rozstrzygnięcie, a także uchylić tę insty-
tucję (i kwestionować również to rozstrzy-
gnięcie), czego próżno szukać w ustawie 
o kontroli. Wprawdzie możliwe jest od-
mówienie anonimizacji danych z uwagi 
na brak prawdopodobieństwa wystąpienia 
uzasadnionej obawy, że udzielone infor-
macje mogą narazić pracownika lub inną 
osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut, 
ale raz przyznanego uprawnienia nie da się 
zakwestionować, chyba że sam wniosko-
dawca z niego zrezygnuje. Poza tym w po-
stępowaniu karnym jest wiele regulacji 
dotyczących postępowania z dokumen-
tami, np. postanowieniami i protokołami 
czy nośnikami informacji, a także takty-
ki działań (przesłuchań), aby nie do-
szło do dekonspiracji świadka incognito. 
Natomiast w wypadku kontroli wskazano 
tylko, że kontroler udostępnia akta po ano-
nimizacji w dokumentach danych osobo-
wych pracownika lub innej osoby, jeżeli 
zastrzegły one ich nieujawnianie.

Oczywiście prokurator lub  sąd 
nie mają obowiązku bezwzględnego za-
stosowania anonimizacji, bez wystąpie-
nia przesłanek do wdrożenia następczo 
instytucji świadka incognito. Kluczowe 

38 Dz.U. z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm..
39 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.9.2017 w sprawie sposobu postępowania z protokołami 

przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w ta-
jemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji  
(Dz.U. poz. 1733).

40 Art. 41 § 1 k.p.w. (Dz.U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.). 
41 Dz.U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.

znaczenie ma także wskazanie, że sąd, 
a w postępowaniu przygotowawczym 
prokurator, może wydać postanowienie 
o zachowaniu w tajemnicy okoliczności 
umożliwiających ujawnienie tożsamości 
świadka, w tym danych osobowych, jeżeli 
nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia 
w sprawie, czyli nie mogą być jedynym 
dowodem. Taka sytuacja w postępowa-
niu kontrolnym nie ma znaczenia dla za-
stosowania procedury anonimizacji da-
nych. Pomimo powyższego, nie oznacza 
to, że można dowolnie postępować z do-
kumentami objętymi tajemnicą zawodo-
wą, a co za tym idzie z zawartymi w nich 
informacjami. W tej sytuacji powinny 
być zastosowane rozwiązania określone 
w art. 180 § 1 Kodeksu postępowania kar-
nego (k.p.k.)38 w zw. z art. 181 § 1 k.p.k., 
a postępowanie z nimi – na podstawie 
przepisów wykonawczych do art. 181 § 2 
k.p.k.39 Jednak już w wypadku czynności 
wyjaśniających w sprawie o wykroczenie, 
czy następującego po nim postępowania 
sądowego w sprawie o wykroczenie sytu-
acja znacznie się komplikuje, gdyż art. 184 
k.p.k. nie został implementowany do po-
stępowania w sprawach o wykroczenia40. 
Z tych względów należałoby chronić insty-
tucję anonimizacji na podstawie przepisów 
art. 41 § 3 w zw. z § 5 k.p.w.41, na podsta-
wie przepisów wykonawczych do art. 181 
§ 2 k.p.k. Odnośnie do prowadzonych 
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postępowań dotyczących czynów mogą-
cych stanowić naruszenie dyscypliny fi-
nansów publicznych, ochrony w zakresie 
anonimizacji danych osobowych i udzie-
lonych informacji należałoby się doszuki-
wać w przepisach regulujących tryb i za-
sady prowadzenia tego postępowania42. 
W wypadku wykorzystania dokumentów 
lub informacji podlegających anonimizacji, 
na potrzeby postępowań dyscyplinarnych 
lub czynności w zakresie odpowiedzialno-
ści pracowniczej43, zarówno unormowania 
ustawowe44, jak i przepisy wykonawcze 
do nich45 nie odnoszą się do tej problema-
tyki. Podobnie sytuacja przedstawia się 
jeśli chodzi o odpowiedzialność majątko-
wą pracownika.

W prawie polskim nie istnieją przepisy 
wyraźnie regulujące status sygnalistów, 
choć standardy międzynarodowe nakła-
dają na państwa obowiązek stworzenia 
ram prawnych dla ich działalności. Wynika 
on z ratyfikowanej przez Polskę cywilno-
prawnej konwencji Rady Europy o korupcji 

42 Art. 86 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 3, art. 91 ust. 6 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy z 17.12.2004 o odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311).

43 W administracji rządowej mamy do czynienia najczęściej z pracownikami korpusu służby cywilnej, pracow-
nikami spoza korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszami np. Policji.

44 Zob. np. rozdział 9 ustawy z 21.11.2008 o służbie cywilnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1889, z późn.zm.), rozdział 
VI k.p. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) czy rozdział 10 ustawy z 6.4.1990 o Policji (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2067, z późn.zm.).

45 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9.4.2009 w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępo-
wania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz.U. poz.493); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 13.2. 2014 w sprawie szczegółowego trybu wykonywania czynności związanych z postępowaniem dyscy-
plinarnym w stosunku do policjantów (Dz.U. poz. 306).

46 Dz.U. z 2004 r. poz. 2443.
47 Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie ochrony sygnalistów nr 1729 (2010), 

rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1916 (2010) pt. Ochrona�sygnalistów, reko-
mendacja Komitetu Ministrów CM/Rec (2014) dotycząca ochrony sygnalistów, raport Specjalnego Spra-
wozdawcy ONZ ds. promocji oraz ochrony prawa do wolności wyrażania opinii oraz wolności wypowiedzi 
dotyczącego ochrony dziennikarskich źródeł informacji i praw sygnalistów (sygn. dokumentu A/70/361), 
raportu Komitetu ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Wzmoc-
nienie�ochrony�praw�sygnalistów.

48 D. Głowacka, A. Ploszka, M. Sczaniecki: Wiem�i�powiem..., op.cit., s. 18-19.

z 1999 r.46, orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka oraz wielu 
aktów o charakterze prawnie niewiążą-
cym47. Mimo to Polska pozostaje jednym 
z krajów, w których nie istnieją odrębne 
regulacje dotyczące ochrony sygnalistów. 
Nie oznacza to jednak, że pozbawieni są ja-
kichkolwiek instrumentów ochrony. Mogą 
je oprzeć na niewiążących prawnie aktach 
tzw. prawa miękkiego. Chociaż nie da się 
z nich wyprowadzić konkretnego obowiąz-
ku, którego realizacji można by następnie 
domagać się na drodze sądowej, niemniej 
stanowią one pewną wskazówkę interpre-
tacyjną dla sądów i zapowiedź rozwoju 
prawa międzynarodowego w tym zakre-
sie, a także wpływają na kształt standardu 
ochrony sygnalistów. Innymi słowy, powo-
łanie się na te dokumenty stanowi dodat-
kowy argument przemawiający za koniecz-
nością rozważenia przez sąd problematyki 
szczególnego statusu sygnalisty48. Należy 
mieć nadzieję że nastąpi rozwój polskie-
go prawa w tej dziedzinie, a odpowiednie 
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gwarancje ochrony dla demaskatorów zo-
staną szybko wdrożone, gdyż jest dostrze-
gany brak unormowań w tym względzie49.

Taktyka przy procedurze
Wdrożenie procedury anonimizacji naj-
częściej jest inicjowane przez kontrole-
ra przez pouczenie osoby, która składa 
wyjaśnienia lub oświadczenie. Zalecane 
jest przy tym, aby pouczenie zostało udo-
kumentowane na piśmie, np. na formu-
larzu50, w protokole lub w dodatkowym 
oświadczeniu osoby pouczonej, a ona 
potwierdza, że jest świadoma swoich 
uprawnień. Moim zdaniem dopuszczalne 
jest również udokumentowanie poucze-
nia przez kontrolera w notatce służbowej, 
choć powinno się to odbywać w wyjątko-
wych okolicznościach, np. z chwilą złoże-
nia pisemnego oświadczenia na potrzeby 
kontroli i przy jednoczesnej odmowie zło-
żenia pisemnego oświadczenia o pouczeniu 
albo pouczenia w trakcie rozmowy tele-
fonicznej czy za pośrednictwem komuni-
katora. W podobny sposób należy utrwa-
lić zastrzeżenie o objęcie anonimizacją, 

49 Zob. np. wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 3.3.2009 do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
(sygn. RPO-606960-III/09/RP/AF), także wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 18.12.2015 do Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecznej (sygn. II.7040.104.2015AF/LN), M. Wujczyk: Podstawy�whistleblowingu�
w�polskim�prawie�pracy, „Przegląd Sądowy” nr 6/2014, s. 114-122; A. Ploszka: Ochrona�demaskatorów�
(whistleblowers)�w�orzecznictwie�Europejskiego�Trybunału�Praw�Człowieka, „Europejski Przegląd Sądowy” 
nr 4/2014, s.12-18;  A. Wojciechowska-Nowak: Założenia�do�ustawy�o�ochronie�praw�osób�sygnalizujących�
nieprawidłowości�w�środowisku�zawodowym.�Jak�polski�ustawodawca�może�czerpać�z�doświadczeń�państw�
obcych? Fundacja Batorego, Warszawa 2012; A. Wojciechowska-Nowak: Ochrona�sygnalistów�w�Polsce. 
Stan�obecny�i�rekomendacje�zmian, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012; A. Wojciechow-
ska-Nowak: Skuteczna�ochrona�prawna�sygnalistów.�Perspektywa�pracodawców,�związków�zawodowych�
oraz�przedstawicieli�środowisk�prawniczych, Fundacja Batorego, Warszawa 2014; Sygnaliści, „Przegląd 
Antykorupcyjny” 2(7), Wydawnictwo CSP w Legionowie, Warszawa 2016.

50 Najczęściej wzory stosowane w postępowaniu kontrolnym określane są przez kierowników komórek ds. 
kontroli w Programach Zapewnienia Jakości Kontroli, które były wprowadzane na podstawie pkt III.3.4. 
Standardów kontroli w administracji rządowej z 10.2.2012 (obecnie pkt III.3.4. Standardów kontroli w ad-
ministracji rządowej z 30.8.2017).

ze wskazaniem, że można to zrobić łącznie 
z pouczeniem o przysługujących upraw-
nieniach. Przy czym, o przyznanie statusu 
osoby objętej anonimizacją może wnieść 
sam zainteresowany, jeśli posiada taką 
świadomość prawną i w tej sytuacji rów-
nież powinna zostać zachowana zasada 
pisemności.

Według mnie, takie postępowanie po-
winno dotyczyć także osób, których dane 
pojawiły się w dokumentach inicjujących 
kontrolę i posiadają walor oświadczenia 
lub wyjaśnień ex ante. Przykłady ta-
kich dokumentów można mnożyć. Będą 
to np. pisma, listy, zawiadomienia doty-
czące nieprawidłowości, skargi, wnioski, 
petycje, protokoły z innych postępowań, 
sprawozdania z czynności itp. W tym miej-
scu należy wspomnieć, że takim nośni-
kiem informacji z oczywistych wzglę-
dów nie będą pisma anonimowe, chyba 
że w trakcie kontroli autor ujawni się i wy-
każe swoje autorstwo, a ich treść będzie 
pozwalała na identyfikację wytwórcy.

Jednocześnie jest ważne, aby kontro-
ler w uzasadnionych okolicznościach 
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uświadomił wnioskodawcy, także w for-
mie pisemnej, że skorzystanie z procedury 
anonimizacji będzie niecelowe, gdyż pomi-
mo jej odpowiedniego zastosowania, dane 
i informacje o nim są niemożliwe do utaj-
nienia w sposób zapewniający właściwą 
ochronę. Pouczenie to nie wyklucza moż-
liwości wniesienia wniosku o zastosowanie 
anonimizacji.

Sposoby postępowania z materiałami 
objętymi anonimizacją zostały omówione 
wcześniej. Uważam jednak za konieczne 
odniesienie się do postępowania kontrole-
ra, służącego zwiększeniu ochrony osoby 
poddanej procedurze anonimizacji. 

Po uzyskaniu informacji w tym trybie, 
kontroler powinien ocenić je pod kątem 
przydatności, a następnie ich wartości, 
w szczególności, jeśli obciążają obecnego 
lub byłego kierownika jednostki kontrolo-
wanej czy pracowników. Trzeba pamiętać 
przy tym, że informacje muszą dotyczyć 
zakresu kontroli51. 

Po dokonaniu oceny materiału do-
wodowego, jeśli przekazane informa-
cje nie mają odzwierciedlenia w posia-
danym innym materiale dowodowym 
w aktach kontroli, kontroler powinien 
dążyć do jego uzyskania. Jeśli to nastą-
pi, dowody uzyskane w inny sposób 
mogą w pełni zastąpić dowody zdoby-
te w ramach procedury anonimizacji. 
Nie będzie wtedy potrzeby powoływania 

51 Zob. m.in. art. 20 pkt 5 i art. 30 ustawy o kontroli.
52 Art. 36 ust. 1 i 2 pkt 5, art. 45 ust. 1 i 2 i art. 52 ust. 4 ustawy o kontroli.
53 W art. 21 ustawy o kontroli unormowano, że czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kon-

trolowanej w czasie wykonywania przez nią zadań lub poza nią, sprawnie i w sposób możliwie niezakłócający jej 
funkcjonowania. Natomiast w szczególnych okolicznościach czynności kontrolne przeprowadza się także w dniach 
wolnych od pracy lub poza godzinami pracy, ale prowadzenie ich z udziałem pracowników jednostki kontrolowa-
nej w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy wymaga zgody kierownika jednostki kontrolowanej.

się na dowody uzyskane w tym trybie. 
W konsekwencji takie postępowanie 
kontrolera będzie wpływać na popra-
wę skuteczności ochrony osoby objętej 
anonimizacją oraz ułatwiać mu sporzą-
dzanie dokumentów zawierających usta-
lenia i oceny, tj. projektu wystąpienia 
kontrolnego i wystąpienia pokontrolnego 
albo sprawozdania z kontroli. W prze-
ciwnym razie powstaje problem udo-
wodnienia twierdzeń i ocen w kontroli, 
przy istnieniu takiego ustawowego obo-
wiązku52 oraz zastosowania się do zasad 
postępowania kontrolnego.

W celu zminimalizowania ryzyka ujaw-
nienia danych, biorąc pod uwagę znaczne 
ograniczenia ustawy o kontroli53, zasadne 
jest wykorzystywanie pewnych rozwią-
zań stosowanych z powodzeniem w po-
stępowaniu karnym dla świadka incognito. 
Różnice w przepisach dotyczących obu 
postępowań omówiłem wcześniej, pozo-
stałych przedstawiać nie będę. 

Przepisy k.p.k. odnoszą się bowiem 
w większości do rozwiązań technicznych 
wykonywania samej czynności odebra-
nia zeznań (np. stosowania technik audio 
video, w tym z modulacją głosu), czy po-
stępowania z dokumentami (materiałami), 
w celu zachowania procedur anonimiza-
cyjnych (weryfikacja jakichkolwiek treści 
w tekście umożliwiających dekonspirację 
lub stosowanie zapisów zeznań w formie 
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bezosobowej)54, czego nie uwzględniono 
w ustawie o kontroli.

Skupię się natomiast na, moim zdaniem, 
najbardziej wartościowej taktyce działań, 
która może utrudnić identyfikację osoby 
objętej anonimizacją. Chodzi o tzw. po-
dwójną rolę, tj. możliwość występowania 
jednej osoby w tym samym postępowaniu, 
zarówno w roli tradycyjnego uczestnika 
postępowania, jak i uczestnika anonimo-
wego. Skoro w postępowaniu karnym ju-
dykatura dopuszcza i taką praktykę wobec 
świadka55, to uważam per analogiam, 
że w postępowaniu kontrolnym jest ona 
również dopuszczalna56. 

Należy tu ponownie nawiązać do treści 
art. 55 ust. 2 ustawy o kontroli, który wska-
zuje, że o uprawnienie do zanonimizowania 
danych osobowych i udzielonych informa-
cji może wnosić osoba (pracownik lub inny 
uczestnik postępowania kontrolnego), 
jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że udzie-
lone informacje w sprawach objętych 
kontrolą mogą narazić ją na jakikolwiek 
uszczerbek lub zarzut z powodu udziele-
nia tych informacji. Skoro zatem ta osoba 
udziela zarówno informacji, które nie na-
rażają jej na jakikolwiek uszczerbek lub za-
rzut, a także takich, które mogą do tego 
prowadzić, należy dokonać podziału 

54 Zob. więcej np. P. Stryszowski: Świadek�incognito�–�algorytm�postępowania, „Prawo i Prokuratura” nr 12/2015, 
Wydawnictwo IES, Warszawa 2015; B. Kałdon: Środki�ochrony�świadka, „Zeszyty Prawnicze” nr 9/2/2009, 
UKSW, Warszawa 2009; A. Kołodziejczyk: Pokrzywdzony�w�charakterze�świadka�anonimowego, „Prawo 
i Prokuratura” nr 1/2007, Wydawnictwo IES, Warszawa 2007; P. Wiliński: Prawo�do�obrony�a�dowód�z�zeznań�
świadka�incognito�w�polskim�procesie�karnym, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” nr 4/2003, 
UAM, Poznań 2003; H. Pracki: Analiza�praktyki�stosowania�instytucji�świadka�anonimowego, Instytut Wy-
miaru Sprawiedliwości, Warszawa 2002; L. K. Paprzycki: Świadek�anonimowy�–�standard�europejski�a�realia�
postępowania�karnego, „Palestra” nr 1-2/2002, MakPrint, Warszawa 2002.

55 Wyrok Sądu Najwyższego sygn. V KKN 22/99 z 16.6.1999.
56 Por. P. Stryszowski: Świadek incognito..., op.cit., s. 134.
57 Por. op.cit., s. 137-139.

czynności dowodowych. Jest to o tyle sku-
teczne, że jeśli podmiot zainteresowany 
zidentyfikowaniem osoby objętej anoni-
mizacją (najczęściej kierownik jednostki 
kontrolowanej), będzie miał wiedzę, że ona 
udzieliła informacji na potrzeby kontroli, 
to wskazane jest, aby w aktach znalazły 
się nieutajnione dokumenty potwierdza-
jące tę czynność, bez treści kluczowych. 

Natomiast informacje o takim charakte-
rze będą funkcjonowały w innym miejscu 
akt, dzięki czemu z dużym prawdopodo-
bieństwem nie będą kojarzone z konkretną 
osobą, a wręcz wprowadzą dezinformację. 
W takim wypadku kontroler powinien 
przejąć wiodącą rolę jeśli chodzi o groma-
dzenie dowodów oraz dbałość o prawidło-
we i bieżące prowadzenie akt kontroli57.

Warto w  tym  momencie zwrócić 
uwagę na spostrzeżenia, jakie formułuje 
P. Stryszowski, jako praktyk w stosowaniu 
instytucji zeznań świadka anonimowe-
go; będzie to pomocne dla sprecyzowania 
dalszych wniosków. Twierdzi on jedno-
znacznie, że ta procedura nie jest często 
wykorzystywana i uwzględniając fakt, 
że dla podejrzanego/oskarżonego stano-
wi znaczne ograniczenie m.in. z punktu 
widzenia prawa do obrony – żywi nadzie-
ję, że będzie wykorzystywana przy okazji 
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spraw, których waga to uzasadnia. Dlatego, 
według niego, stosowanie zeznań świadka 
z art. 184 k.p.k. za każdym razem musi być 
poprzedzone rzetelną analizą, czy uwa-
runkowania konkretnej sprawy pozwo-
lą na wypełnienie przez organy proceso-
we zobowiązania, jakim jest zachowa-
nie w tajemnicy wszelkich okoliczności 
mogących narazić go na dekonspirację. 
P. Stryszowski stwierdza przy tym, że pro-
kurator czy sąd musi być niezwykle roz-
ważny, tak aby przewidzieć – przy sporzą-
dzaniu odpisów – które fragmenty zeznań 
świadka incognito mogą narazić go na de-
konspirację. Niedochowanie wymogów 
nadzwyczajnej ostrożności może bowiem, 
po pierwsze, stanowić dla świadka źródło 
zagrożenia, a po drugie – jeśliby doszło 
do ujawnienia tożsamości na skutek nie-
rzetelnego sporządzenia odpisu – rodzić 
odpowiedzialność karną osoby wykorzy-
stującej tę instytucję58.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, 
stoję na stanowisku, że zastosowanie pro-
cedury anonimizacji w ustawie o kontroli 
było dobrym rozwiązaniem. Trzeba jednak 
podkreślić, że obecnie obowiązujące roz-
wiązania prawne w tym zakresie nie gwa-
rantują odpowiedniej ochrony ani osobie 
ubiegającej się o nią, ani przedstawicielom 
podmiotu kontrolującego, w szczególno-
ści kontrolerom. Mogą oni łatwo nara-
zić się na zarzut dekonspiracji sygnalisty 
i jednocześnie niedochowania tajemnicy 
kontrolerskiej.

58 Por. op.cit., s. 163.

Z powyższych względów należy przede 
wszystkim apelować do ustawodawcy 
o jednoznaczne doprecyzowanie zagad-
nienia podejmowania decyzji o objęciu ano-
nimizacją wnioskodawcy przez przedstawi-
ciela jednostki kontrolującej, z uwzględnie-
niem celowości zastosowania tej procedury 
oraz możliwości jej przerwania w wy-
padku stwierdzenia negatywnych prze-
słanek do jej stosowania. Zasadne byłoby 
także ustalenie granic ochrony sygnali-
sty. Kolejnym wnioskiem de lege ferenda 
jest określenie zasad anonimizacji danych 
osobowych i informacji w aktach kontroli 
oraz postępowania z tymi materiałami, 
jeśli wystąpi konieczność ich przekazania 
po zakończeniu kontroli, czy też w trakcie 
jej trwania, na potrzeby innych postępo-
wań lub czynności, w tym poza jednostkę 
kontrolującą, np. do policji, prokuratury, 
sądu, rzecznika dyscypliny finansów pu-
blicznych lub pracodawcy.

Dlatego uważam, że do czasu ewentu-
alnego wprowadzenia bezpieczniejszych 
rozwiązań prawnych w ustawie o kontroli, 
przekazywanie materiałów objętych ano-
nimizacją na potrzeby innych postępowań 
lub czynności powinno następować z za-
chowaniem wszelkich zasad ostrożności, 
a w szczególności zastrzegania w zawiado-
mieniach lub pismach przewodnich (naj-
lepiej przekazywanych „do rąk własnych” 
gospodarza postępowania lub czynności), 
iż materiały te są objęte procedurą ano-
nimizacji i wynikającą z niej poufnością. 
Jeśli chodzi o czyny, które nie są przestęp-
stwami lub przestępstwami skarbowymi, 
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wykroczeniami lub wykroczeniami skar-
bowymi, ewentualnie przewinieniami dys-
cyplinarnymi, uważam, że można w ogóle 
odstąpić od przekazywania tych mate-
riałów. Jednocześnie należałoby wskazać 
podmiotowi właściwemu do prowadzenia 
danego postępowania, aby zdecydował, 
czy dane, o które wnioskuje, są niezbęd-
ne do wszechstronnego zbadania sprawy 
i rozważył celowość ich wykorzystania, 
z zachowaniem prawa do anonimizacji59.

Z powyższych względów, jako praktyk, 
żywię nadzieję, że przedstawione  wyżej 
zmiany w ustawie o kontroli zostaną 

59 Oprócz zachowania zasady obiektywizmu dla danych postępowań, chodzi o niespotkanie się przez przed-
stawicieli jednostki kontrolującej z zarzutami o czyny z art. 231 k.k. (nadużycie funkcji), art. 236 § 1 k.k. 
(zatajanie niewinności) lub art. 239 § 1 k.k. (poplecznictwo) czy przynajmniej o naruszenia dyscyplinarne.

niezwłocznie dokonane przez ustawodaw-
cę, w moim przekonaniu wydają się bo-
wiem nieuniknione. Wprowadzenie propo-
nowanych rozwiązań pozwoli na skutecz-
niejszą kontrolę w administracji rządowej.

podinsp. MARCIN BEDNARCZYK
ekspert Wydziału Kontroli
Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Gorzowie Wlkp.,
p.o. I zastępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Nowej Soli

Słowa kluczowe: kontrola w administracji rządowej, postępowanie kontrolne, uwagi do ustawy, 
anonimizacja danych osobowych, sygnalista, tajemnica kontrolerska, postulaty de lege ferenda 

Key words: civil service audit, audit proceedings, comments on the Act, personal data 
anonymization, whistleblower, audit confidentiality, de lege ferenda proposals
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Integralną część współczesnej medycyny stanowią badania genetyczne, których celem 
jest wykrywanie zmian w obrębie DNA, chromosomów i białek. Można stwierdzić, że 
w zasadzie nie ma choroby, która nie rozwijałaby się na podłożu predyspozycji genetycz-
nej. W związku z sygnałami środowiska genetyków, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
a także Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka o zagrożeniach i niepra-
widłowościach związanych z wykonywaniem badań genetycznych, NIK z własnej ini-
cjatywy podjęła kontrolę w tej dziedzinie1. Jej ustalenia potwierdziły, że diagnostyka 
genetyczna w Polsce jest jedną z najbardziej nieprzejrzystych i nieuregulowanych dzie-
dzin związanych z medycyną, mimo że wydawane są na nią również środki publiczne.

MONIKA POPŁAWSKA  

ANDRZEJ PANASIUK

Bezpieczeństwo badań genetycznych

Nowoczesne technologie w medycynie

Wprowadzenie1

Badania genetyczne umożliwiają nie tylko 
precyzyjną diagnozę choroby, ale także do-
stosowanie terapii, dobór właściwych 
leków czy wgląd w przyszły stan zdro-
wia. Informacja uzyskana w wyniku bada-
nia genetycznego dotyczy nie tylko osoby 
badanej, ale i wszystkich osób z nią spo-
krewnionych. W tym kontekście istnieje 
obawa o nadużycia, naruszenie praw czło-
wieka i dostęp do tego rodzaju danych 
przez osoby nieuprawnione.

Celem kontroli NIK było więc przede 
wszystkim ustalenie, czy przeprowadza-
nie badań genetycznych w Polsce odbywa 

1 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Bezpieczeństwo�badań�genetycznych�
nr ewid.�19/2018/P/17/102/LWA, Delegatura NIK w Warszawie, kwiecień 2018 r.

się z zachowaniem wymagań bezpieczeń-
stwa, a zatem czy przepisy prawa nadążają 
za rozwojem nowoczesnych technologii 
w medycynie. 

Kontrolą objęto działania Ministra Zdro-
wia w latach 2012–2017 na rzecz zapew-
nienia kompleksowych regulacji przepro-
wadzania badań genetycznych w Polsce 
(ze szczególnym uwzględnieniem zapew-
nienia ochrony danych genetycznych) 
oraz sześć podmiotów leczniczych wy-
konujących badania genetyczne, funkcjo-
nujących w różnych formach działalności 
leczniczej (w tym trzy instytuty badaw-
cze, jeden samodzielny publiczny zakład 
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opieki zdrowotnej oraz dwa podmioty go-
spodarcze prowadzące podmioty leczni-
cze w formie spółek prawa handlowego) 
w zakresie przeprowadzania badań z za-
chowaniem wymagań bezpieczeństwa, 
w tym bezpiecznego zarządzania, przetwa-
rzania i niszczenia danych genetycznych.

Uwarunkowania prawne
Powszechność stosowania testów genetycz-
nych stawia nowe wyzwania, szczególnie 
w kontekście zapewnienia właściwej ochro-
ny pozyskanych w ten sposób danych i praw 
pacjenta. Należy sobie uświadomić, że na-
szym DNA zainteresowanych będzie kilka 
grup: naukowcy do przeprowadzania analizy 
materiału DNA; przemysł farmaceutyczny 
w związku z coraz bardziej popularnymi 
terapiami spersonalizowanymi, dostosowa-
nymi do potrzeb pacjenta; ubezpieczyciele 
i pracodawcy. Dlatego istnieje konieczność 
ustanowienia ram prawnych stosowania 
biomedycyny i genetyki, w tym reguł prze-
prowadzania badań z zachowaniem standar-
dów bezpieczeństwa i poufności informacji 
genetycznych. Ustalenia kontroli potwier-
dziły, że diagnostyka genetyczna w Polsce 
jest jedną z najbardziej nieprzejrzystych 
i nieuregulowanych dziedzin związanych 
z medycyną, mimo że wydawane są na nią 
również środki publiczne. 

W Polsce nie ma przepisów regulu-
jących kompleksowo obszar genetyki, 

2 Dz.U. z 2016 r. poz. 2245, ze zm.
3 Dz.U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.
4 Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.
5 Dz.U. nr 43, poz. 408, ze zm.
6 Dz.U. z 2016 r. poz. 1665, ze zm.
7 Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm., od 25.5.2018 obowiązują przepisy ustawy z 10.5.2018 o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

w tym wykonywanie badań. Obowiązujące 
regulacje w bardzo ograniczonym zakresie 
odnoszą się bezpośrednio do badań gene-
tycznych, dodatkowo znajdują się w róż-
nych aktach prawnych. Laboratoria gene-
tyczne funkcjonują na podstawie kilku 
ustaw (m.in.: ustawy: z 27 lipca 2001 r. 
o diagnostyce laboratoryjnej2, z 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej3, z 6 listopa-
da 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta4) i rozporządzeń Ministra 
Zdrowia (w tym rozporządzenia: z 3 marca 
2004 r. w sprawie wymagań, jakim powin-
no odpowiadać medyczne laboratorium dia-
gnostyczne5 oraz z 23 marca 2006 r. w spra-
wie standardów jakości dla medycznych 
laboratoriów diagnostycznych i mikrobio-
logicznych6). Natomiast fragmentaryczne 
zapisy dotyczące bezpieczeństwa badań 
genetycznych zawarto w wielu niespój-
nych aktach prawnych, przede wszystkim 
w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych7 i rozporządzeniach 
wykonawczych do niej. Nie obowiązują 
szczegółowe regulacje dla laboratoriów 
genetycznych dotyczące: wdrożenia sys-
temów zarządzania jakością w laborato-
rium, posiadania akredytacji Ministra 
Zdrowia, rekomendacji organizacji kra-
jowych czy międzynarodowych, proce-
dur gwarantujących bezpieczeństwo da-
nych osobowych w procesie wykonywania 
badań i po jego zakończeniu (bankowaniu 
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materiału genetycznego), zapewnienia 
konsultacji genetycznej czy też kształce-
nia specjalistycznego pracowników, także 
w zakresie szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa danych.

Obowiązujące przepisy nie ograniczają 
grupy podmiotów, które mogą oferować 
i wykonywać badania genetyczne. W obec-
nym stanie prawnym badania wykonywane 
są przez laboratoria genetyczne, w tym funk-
cjonujące w zakładach opieki zdrowotnej, 
niepublicznych zakładach opieki zdrowot-
nej oraz podmioty prywatne wykonujące 
badania poza systemem ochrony zdrowia. 
Działalność laboratorium medycznego 
jest rozumiana jako działalność lecznicza 
i podmiot, który ją prowadzi, ma obowiązek 
wystąpić z wnioskiem o wpis laboratorium 
do ewidencji. Krajowa Rada Diagnostów 
Laboratoryjnych prowadzi ewidencję labo-
ratoriów diagnostycznych, bez wyodrębnie-
nia laboratoriów genetycznych. Podmioty 
prywatne mogą oferować dowolne testy 
genetyczne, w dowolnym zakresie i doty-
czące dowolnie wybranych chorób, tylko 
na zasadzie zgłoszenia działalności gospodar-
czej, bez konieczności posiadania własnego 
laboratorium, uzyskania opinii ekspertów 
genetyki medycznej, posiadania państwo-
wego certyfikatu, czy też poddawania się 
kontroli. Od kilku lat obserwuje się wzrost 
liczby oferowanych i wykonywanych testów 
genetycznych, a także bardzo szybko rośnie 
liczba wykonujących je podmiotów pry-
watnych . Oferta obejmuje dowolne testy 
genetyczne, w każdym zakresie i dotyczące 
wybranych chorób genetycznych.

8 <http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17651115, Badania_genetyczne__Komu_pokazac_ 
swoje_geny__Ranking.html>

Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki 
Człowieka bardzo ogólnie podzielił testy 
na wykonywane dla celów zdrowotnych 
oraz dla innych, w tym identyfikacji osób. 
Powszechną grupą testów są tzw. „testy 
bezpośrednio dla klienta”, sprzedawane 
najczęściej w Internecie, a ich oferta jest 
bardzo bogata. Należy zauważyć, że zakres 
wyżej wymienionych regulacji prawnych 
oraz nadzór i kontrola nie obejmują pod-
miotów prywatnych pośredniczących bądź 
wykonujących testy genetyczne poza sys-
temem ochrony zdrowia, ani testów do sa-
modzielnego stosowania. W tym wypadku 
nie istnieje obowiązek respektowania praw 
pacjenta, a w szczególności prawa do in-
formacji medycznej udzielanej przez leka-
rza genetyka jako poradę, uwzględniającą 
wyniki danego testu oraz wszelkie inne 
informacje o stanie zdrowia.

W Polsce wykonuje się co najmniej mi-
lion testów genetycznych rocznie8, w tym 
znaczną część z nich w formie usługi, która 
nie podlega żadnej kontroli. Poza systemem 
ochrony zdrowia ogłaszają się dziesiątki 
laboratoriów, podmiotów, którym można 
anonimowo przesłać materiał biologiczny 
do analizy i w ten sposób zdobyć infor-
mację genetyczną (niekoniecznie dotyczą-
ce własnego DNA). Oferty tego typu nie 
gwarantują odpowiedniej informacji i po-
rady przed i po badaniu, a wyniki przesła-
ne pocztą są trudne do zinterpretowania. 
Jak wskazują specjaliści genetyki, przed wy-
rażeniem zgody na poddanie się badaniu ge-
netycznemu pacjent powinien być szczegó-
łowo, w przystępny sposób, powiadomiony 
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o treści i znaczeniu informacji genetycznej, 
która może być uzyskana w wyniku ba-
dania. W aspekcie szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa wykonywania badań ge-
netycznych istotna jest kwestia wydawa-
nia pacjentom wyników badań bez specja-
listycznej porady i interpretacji wyniku. 
Przy niektórych z nich zapewnienie spe-
cjalistycznego poradnictwa jest wymogiem 
zasadniczym. Wyniki badań genetycznych 
mogą pociągać za sobą daleko idące skutki 
zarówno medyczne, społeczne, jak i psy-
chologiczne. W obecnym stanie prawnym 
nie ma jednak obowiązku zapewnienia pa-
cjentom specjalistycznej konsultacji, a brak 
poradnictwa wiąże się z brakiem rzetelnej 
interpretacji wyniku badania. 

Oferowane testy oceniane są przez spe-
cjalistów jako niewiarygodne, nierzetelne 
i dwuznaczne, niepoparte wystarczającymi 
dowodami i wprowadzające konsumenta 
w błąd9. Nie ma też gwarancji, że dostęp 
do informacji zawartych w DNA będzie 
dobrze chroniony (czy dane będą odpo-
wiednio przechowywane i zarządzane). 
Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów 
i rzetelność interpretacji wyników w nie-
których krajach tego typu usługi są nie-
dozwolone10.

Co zawiera DNA człowieka
Należy podkreślić, że DNA to nie tylko 
materiał biologiczny. Nasz genom to ar-
chiwum informacji dotyczących nasze-
go wyglądu, charakteru, pochodzenia, 

9 J. Kapelańska- Pręgowska: Prawne�i�bioetyczne�aspekty�testów�genetycznych, Lex Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2011 r., s. 287.

10 Np. w Niemczech, Szwajcarii – według: patrz przypis 9.
11 A. Białek, M. Wróblewski (red.): Wybrane�aspekty�praw�człowieka�a�bioetyka, Biuro Rzecznika Praw Oby-

watelskich, Warszawa 2016 r., s. 76.

schorzeń, na które chorujemy lub poten-
cjalnie możemy zachorować. Wynik testu 
genetycznego niesie z sobą określone impli-
kacje dla członków rodziny badanej osoby. 
Zatem analiza informacji genetycznej 
umożliwia identyfikację osoby, a wynik 
badania dotyczy nie tylko samego pacjen-
ta, lecz także osób z nim spokrewnionych. 
W tym kontekście istnieje obawa o nad-
użycia, naruszenie praw człowieka i do-
stęp do danych genetycznych przez osoby 
nieuprawnione. Niewłaściwa ochrona 
zbiorów danych genetycznych stwarza 
ryzyko istotnego naruszenia praw i inte-
resów osób, których dotyczą. „Wiadomo, 
że nawet niewielka liczba danych gene-
tycznych (…) w połączeniu z publicznie 
dostępnymi informacjami, takimi jak na-
zwiska i fragmentaryczne dane adresowe 
umożliwią pełną identyfikację osób bada-
nych”11. Ograniczenie niekontrolowanego 
dostępu do testów genetycznych jest więc 
istotne z punktu widzenia kształtowania 
zdrowia publicznego i bezpieczeństwa na-
rodowego (niekontrolowany „wyciek” da-
nych osobowych i genetycznych populacji), 
zwłaszcza w kontekście niewystarczającej 
wiedzy społeczeństwa o badaniach gene-
tycznych i ich konsekwencjach.

Dane genetyczne
Do danych genetycznych i ich poufności 
stosuje się przepisy ustawy o ochronie da-
nych osobowych, ustawy o prawach pa-
cjenta oraz ustawy o zawodach lekarza 
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i lekarza dentysty. Zakres wymienionych 
regulacji prawnych nie obejmuje testów 
oferowanych poza systemem ochrony 
zdrowia, a przepisy dotyczące ochrony 
informacji stwarzają wiele wątpliwości 
interpretacyjnych. 

Dane genetyczne traktuje się jako oso-
bowe podlegające ochronie na podstawie 
przepisów o ochronie danych osobowych, 
przy czym ustawa z 29 sierpnia 1997 r. 
posługiwała się sformułowaniem „kod 
genetyczny”, oznaczającym tak napraw-
dę zasadę kodowania informacji gene-
tycznej, a nie samą informację. W związ-
ku z tym ochronie podlegała nie infor-
macja genetyczna, a kod genetyczny, 
który jest wspólny dla wszystkich.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje roz-
porządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (RODO), które wprowa-
dza do porządku prawnego pojęcie danych 
genetycznych (art. 4 ust. 13). Definiuje 
je jako dane osobowe dotyczące odziedzi-
czonych lub nabytych cech genetycznych 
osoby fizycznej, które ujawniają niepowta-
rzalne informacje o fizjologii lub zdrowiu 
tej osoby i które wynikają w szczególności 
z analizy próbki biologicznej pochodzącej 
od tej osoby fizycznej. 

RODO określa m.in. podstawy praw-
ne przetwarzania danych oraz nakłada 
na ich administratora szereg obowiązków, 

12 Polska podpisała Konwencję Bioetyczną ponad 15 lat temu.

w tym m.in. wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych 
w takim zakresie, aby wykazać, że prze-
twarzanie odbywa się zgodnie z RODO, 
uwzględniając: charakter, zakres, kontekst 
przetwarzania, ich cele, ryzyko narusze-
nia praw lub wolności osób fizycznych 
o różnym prawdopodobieństwie i wadze 
zagrożenia (w razie potrzeby zastosowa-
ne środki są aktualizowane i poddawane 
przeglądom), dokumentowania naruszenia 
ochrony danych osobowych.

Zapewnienie ochrony zdrowia oraz praw 
i wolności jednostki należą do obowiąz-
ków państwa, tymczasem diagnostyka 
genetyczna w Polsce jest jedną z najbar-
dziej nieprzejrzystych i nieuregulowa-
nych dziedzin związanych z medycyną, 
co może prowadzić do naruszenia praw 
człowieka, w szczególności prawa do pry-
watności i właściwej ochrony danych ge-
netycznych. W stanowisku Polskiego 
Towarzystwa Genetyki Człowieka z 11 lu-
tego 2016 r. podkreślono, że łamanie reguł, 
jakie powinny obowiązywać przy wyko-
nywaniu testów genetycznych, wynika 
w Polsce z braku kompleksowych roz-
wiązań prawnych dotyczących tego pro-
blemu. To tym bardziej doniosły problem, 
jeśli weźmie się pod uwagę, że nasz kraj 
nie ratyfikował europejskich regulacji doty-
czących zastosowań medycyny i biotechno-
logii, tj. Konwencji bioetycznej z 1996 r.12 
i protokołów dodatkowych. 

Konwencja określa podstawowe zasady 
prawne w bioetyce, a przyjęte do niej czte-
ry protokoły dodatkowe (w tym protokół 
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IV z 7 maja 2008 r. dotyczący testów ge-
netycznych wykonywanych do celów 
zdrowotnych), uszczegóławiają określo-
ne standardy. Zgodnie z art. 31 Konwencji 
poszczególne państwa mogą związać się 
postanowieniami protokołów dodatko-
wych po uprzedniej ratyfikacji Konwencji 
bioetycznej. Konwencja w większości 
państw, które ją ratyfikowały, wyprze-
dziła powstawanie regulacji prawnych, 
stanowiąc jednocześnie pewną orienta-
cję dla prawodawcy, a także zapewniając 
minimalny standard do czasu przyjęcia 
stosownych rozwiązań. 

W ostatnich kilkunastu latach wiele 
państw europejskich wprowadziło regu-
lacje prawne normujące wykonywanie 
badań genetycznych. 

Najwcześniej zaczęły obowiązywać 
w Wielkiej Brytanii (1990 r.), Austrii 
(1993 r.), Francji (1994 r.), Danii (1997 r.), 
a w 2011 r. badania genetyczne zostały 
uregulowane w Czechach. Polska nadal 
pozostaje „białą plamą” na normatywnej 
mapie Europy. 

Ustalenia NIK
Wyniki kontroli przeprowadzonej przez 
NIK wskazują, że w Polsce, mimo dyna-
micznego rozwoju genetyki i zagrożeń 
wynikających z niekontrolowanego do-
stępu do badań i informacji genetycznej, 
nie ma regulacji prawnych, które okre-
ślałyby kompleksowo zasady wykony-
wania badań genetycznych, poradnictwa 
genetycznego, bankowania materiału ge-
netycznego oraz bezpieczeństwa danych 
genetycznych. 

W związku z brakiem kom ple ksowych 
regulacji oraz nadzoru nad obszarem 
badań genetycznych istnieje ryzyko 

przeprowadzania badań w sposób nierze-
telny oraz błędnej interpretacji ich wy-
ników, a także niewystarczającej ochro-
ny danych genetycznych osób badanych. 
Ograniczenie niekontrolowanego dostępu 
do testów genetycznych jest szczególnie 
istotne z punktu widzenia kształtowania 
zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa 
narodowego.

Za sprawy ochrony zdrowia i zasad or-
ganizacji opieki zdrowotnej odpowiada 
Minister Zdrowia. Jest on zobowiązany 
do przedkładania inicjatyw, projektów 
założeń projektów ustaw i projektów 
aktów normatywnych. W badanym okresie 
Minister nie zorganizował w ramach opie-
ki zdrowotnej systemu opieki genetycz-
nej i nie stworzył stosownych rozwiązań 
prawnych. Prowadzone działania służą-
ce ustanowieniu rozwiązań regulacyjnych 
w obszarze badań genetycznych dla celów 
zdrowotnych były nieskuteczne i nie do-
prowadziły do stworzenia systemu opieki 
genetycznej i przygotowania ostatecznych 
regulacji w tym zakresie. 

Jak podkreśla NIK, przewlekłość w po-
dejmowaniu decyzji oraz w działaniach 
Ministerstwa nie znajduje uzasadnienia 
w sytuacji gdy od lat środowisko genetyków 
informowało o zagrożeniach i nieprawidło-
wościach związanych z wykonywaniem 
badań genetycznych, szczególnie ofero-
wanych w formie usługi poza systemem 
ochrony zdrowia i wskazywało na potrzebę 
pilnych działań prowadzących do praw-
nego uregulowania tych spraw. Na pań-
stwie przede wszystkim spoczywa obo-
wiązek stworzenia właściwych regulacji, 
które będą gwarantować bezpieczeń-
stwo wykonywania badań genetycznych, 
w tym poufność danych.
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Podmioty wykonujące 
testy genetyczne i ich liczba 
Jak ustaliła NIK, Ministerstwo Zdrowia 
nie przeprowadziło pełnej analizy obszaru 
badań genetycznych, w tym istniejących 
zagrożeń i ryzyka, a także nie gromadzi-
ło danych w tym zakresie. Dysponowało 
jedynie danymi Narodowego Funduszu 
Zdrowia, a więc liczbą medycznych la-
boratoriów genetycznych, wykonujących 
badania w ramach kontraktów z NFZ 
oraz liczbą produktów zakontraktowa-
nych i rozliczonych zgodnie z zawartymi 
umowami, a nie liczbą przeprowadzonych 
badań genetycznych. Według tych danych 
liczba medycznych laboratoriów genetycz-
nych, wykonujących badania w ramach 
kontraktów z NFZ wynosiła: 44 na koniec 
2015 r. oraz 45 na koniec 2016 r. i na koniec 
III kwartału 2017 r., a wartość przepro-
wadzonych w latach 2015–2017 (III kwar-
tał) badań genetycznych sfinansowanych 
przez NFZ – 269 403,10 tys.  zł. W związku 
z tym Minister Zdrowia, odpowiedzialny 
za organizację opieki zdrowotnej i ochronę 
zdrowia, nie posiadał danych dotyczących: 

 • liczby i rodzaju wykonywanych rocz-
nie badań genetycznych w  Polsce, 
w tym przez podmioty prywatne oferujące 
usługi poza systemem ochrony zdrowia; 

 • liczby wszystkich laboratoriów gene-
tycznych i podmiotów wykonujących takie 
badania w Polsce, w tym funkcjonujących 
poza systemem ochrony zdrowia.

W Polsce nie ma centralnego rejestru 
laboratoriów genetycznych. Stosownie 

13 Z informacji Konsultanta Krajowego w dziedzinie Genetyki Klinicznej wynika, że w Polsce działa około 500 
laboratoriów genetycznych.

14 Stan na 20.11.2017.

do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej 
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 
(KIDL) prowadzi jedynie ewidencję labo-
ratoriów diagnostycznych bez wyodręb-
nienia genetycznych13. Według tej ewi-
dencji w 2017 r. w Polsce funkcjonowało 
214 laboratoriów genetycznych14, tj. o pięć 
więcej niż w 2015 r. 

W okresie objętym kontrolą Minister 
Zdrowia nie posiadał też danych doty-
czących liczby funkcjonujących poradni 
genetycznych. Analogicznie jak w wy-
padku podmiotów wykonujących bada-
nia genetyczne, nie istnieje pełny rejestr 
poradni genetycznych. Według informa-
cji Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
Genetyki Klinicznej w kraju działa tylko 
47 poradni genetycznych i jest ich o wiele 
za mało. Czas oczekiwania na poradę wy-
nosi około 2 lat. W trakcie kontroli w pod-
miotach leczniczych kierownicy porad-
ni genetycznych zwracali uwagę na pro-
blem posiadania przez pacjentów wyników 
badań genetycznych bez konsultacji lekarza 
specjalisty. 

W latach 2015–2017 (koniec III kwar-
tału) liczba diagnostów laboratoryjnych 
w trakcie specjalizacji w dziedzinie labo-
ratoryjna genetyka medyczna wynosiła: 
157 – na koniec 2015 r., 148 – na koniec 
2016 r. i 122 – na koniec III kwartału 
2017 r.; liczba lekarzy w trakcie specjali-
zacji w dziedzinie genetyka kliniczna wy-
nosiła odpowiednio: 52 lekarzy, 55 lekarzy, 
53 lekarzy – na 14 września 2017 r. W okre-
sie objętym kontrolą nie było diagnostów 
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laboratoryjnych specjalizujących się w la-
boratoryjnej genetyce sądowej.

Liczba specjalistów w dziedzinie ge-
netyka kliniczna wynosiła: 112 lekarzy 
(w tym 107 wykonujących zawód) – we-
dług stanu na styczeń 2016 r.; 115 lekarzy 
(w tym 111 wykonujących zawód) – we-
dług stanu na koniec 2016 r.; 122 lekarzy 
(w tym 118 wykonujących zawód) – we-
dług stanu na koniec lipca 2017 r. Liczba 

15 W 2015 r. nie było specjalistów w dziedzinie laboratoryjna genetyka sądowa.

specjalistów w dziedzinie laboratoryjna 
genetyka medyczna wynosiła: 181 specja-
listów – na koniec 2015 r.; 191 – na koniec 
2016 r.; 194 – na ostatni dzień III kwartału 
2017 r.; liczba specjalistów w dziedzinie 
laboratoryjna genetyka sądowa wynosiła: 
35 – na koniec 2016 r.15 i 36 – na ostatni 
dzień III kwartału 2017 r. 

Ministerstwo nie posiadało danych doty-
czących liczby diagnostów laboratoryjnych 
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Rysunek 1. Liczba laboratoriów genetycznych w podziale na województwa w latach  
2015–2017 (III kwartał)

Źródło: Informacja o wynikach kontroli na podstawie danych KIDL.
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ze specjalizacją w dziedzinie laboratoryj-
na genetyka medyczna oraz laboratoryjna 
genetyka sądowa, czyli osób które ukoń-
czyły specjalizację, ale nie przystąpiły 
lub nie zdały odpowiedniego egzaminu.

Działalność edukacyjna
Ministerstwo Zdrowia nie prowadziło 
działań mających na celu rozpowszechnie-
nie w społeczeństwie wiedzy i informacji 
o badaniach genetycznych i ich znaczeniu. 
Dynamiczny rozwój genetyki, w szczegól-
ności powszechność badań genetycznych, 
niesie ze sobą zarówno wiele korzyści, 
jak i zagrożeń, związanych m.in. z naru-
szeniem podstawowych praw człowieka, 
w tym prawa do prywatności i poufności 
informacji. Podmioty wykonujące badania 
genetyczne niejednokrotnie wykorzystują to, 
że w Polsce nie ma odpowiednich regulacji 
prawnych i nie zapewniają bezpieczeństwa 
prawnego pacjentów. W tej sytuacji kampa-
nie społeczne mogłyby pomóc w ochronie 
pacjentów, czyniąc ich świadomymi zagro-
żeń oraz zapobiec nieuczciwym praktykom. 

Podkreślić należy, że postanowienia IV pro-
tokołu Konwencji bioetycznej podkreślają 
potrzebę podejmowania działań mających 
na celu zapewnienie społeczeństwu obiek-
tywnych informacji o testach genetycznych 
i ich konsekwencjach. 

Podmioty lecznicze 
wykonujące badania genetyczne
Najwyższa Izba Kontroli oprócz kontroli 
w Ministerstwie Zdrowia przeprowa-
dziła również badania kontrolne w pod-
miotach leczniczych, z których wynika, 
że generalnie badania genetyczne wy-
konywane były z zachowaniem obowią-
zujących wymogów bezpieczeństwa 
w zakresie zarządzania, przetwarzania 
i niszczenia danych, jednak stwierdzono 
przypadki niezapewnienia pełnej ochro-
ny danych osobowych (genetycznych) 
pacjentów. W związku z brakiem kom-
pleksowych regulacji obszaru badań 
genetycznych każda z kontrolowanych 
jednostek w sposób odmienny zorga-
nizowała proces wykonywania badań 

Rysunek 2. Liczba specjalistów w latach 2015–2017 (III kwartał)

Źródło: Informacja o wynikach kontroli.
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i ochronę danych pacjentów na każdym 
etapie tego procesu, nie zawsze dbając 
o adekwatne do zagrożeń rozwiąza-
nia techniczno-organizacyjne gwaran-
tujące ich bezpieczeństwo. W okresie 
objętym kontrolą jednostki wykonały 
ogółem 87 175 badań oraz zleciły wy-
konanie 8145 badań genetycznych pod-
miotom zewnętrznym, z powodu braku 
możliwości technicznych zrealizowania 
ich we własnym zakresie. 

Spośród przeprowadzonych 87 175 
badań genetycznych, 39 907 badań sta-
nowiły te wykonane w ramach kontrak-
tów zawartych z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia (o  wartości ogółem 
14 469,1 tys. zł), 38 754 – badania wyko-
nane w ramach usług komercyjnych oraz 
8514 – pozostałe badania (wykonane w ra-
mach grantów naukowych i programów 
zdrowotnych Ministra Zdrowia). 

Na zlecenie podmiotów zewnętrznych 
laboratoria wykonały ogółem 4961 badań 
genetycznych.

Laboratoria objęte kontrolą spełniały 
wymogi określone w przepisach dla me-
dycznych laboratoriów diagnostycznych. 
Aparatura i sprzęt wykorzystywany do wy-
konywania czynności diagnostyki laborato-
ryjnej poddawane były okresowym prze-
glądom technicznym. W latach 2015–2017 
uczestniczyły w krajowych bądź między-
narodowych programach oceny jakości 
badań uzyskując pozytywne wyniki, a 83% 
należało do sieci laboratoriów referencyj-
nych Polskiego Towarzystwa Genetyki 
Czło wieka16.

16 Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka prowadzi certyfikację laboratoriów diagnostyki genetycznej po-
twierdzoną nadaniem certyfikatu laboratorium rekomendowanego przez PTGC.

W procesie wykonywania badań gene-
tycznych w ograniczonym zakresie wy-
korzystywano systemy informatyczne 
do zarządzania danymi (od rejestracji 
do wydania wyniku badania), pomimo 
że podmioty lecznicze posiadały takie 
systemy. Laboratoria i poradnie trzech 
objętych kontrolą podmiotów leczniczych 
prowadziły w arkuszu kalkulacyjnym nie-
powiązane ze sobą bazy. Takie rozwiązanie 
nie usprawniało procesu badań genetycz-
nych, wymuszając kilkakrotne wprowadza-
nie tych samych danych i stwarzając ryzyko 
popełniania błędów. Ponadto prowadzenie 
baz danych, w tym wyników badań gene-
tycznych za pomocą arkusza kalkulacyjne-
go, nie zapewnia w pełni ochrony danych 
genetycznych pacjentów. Laboratoria tylko 
dwóch jednostek objętych kontrolą opra-
cowały, wdrożyły i stosowały kompletne 
procedury: zlecania badania, pobierania, 
transportu, przyjmowania próbek materia-
łu genetycznego, metod diagnostycznych, 
jakości oraz przedstawiania i wydawania 
sprawozdań z badań, wymagane rozporzą-
dzeniem w sprawie standardów jakości. 
Laboratoria połowy kontrolowanych jed-
nostek stosowały niezgodne z przepisami 
formularze świadomej zgody na wykonanie 
badania genetycznego. 

Należy podkreślić, że przy braku kom-
pleksowych regulacji prawnych, świado-
ma zgoda pacjenta wyrażona przed pobra-
niem materiału do badania ma szczególne 
znaczenie. W praktyce, w wymienionych 
laboratoriach zgodę pacjenta traktowano 
jedynie jako wymóg formalny. Formularze 
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świadomej zgody często nie zawierały in-
formacji o istocie podejrzewanej choroby 
i znaczeniu diagnostycznym planowanego 
badania genetycznego. 

W czterech kontrolowanych jednost-
kach nie przyjęto odrębnych regula-
cji wewnętrznych określających zasady 
postępowania z danymi osobowymi pa-
cjentów w procesie wykonywania badań 
genetycznych i zapewnienia ich bezpie-
czeństwa w zakresie zarządzania, przetwa-
rzania i niszczenia danych genetycznych. 
Wszystkie podmioty posiadały wymaganą 
dokumentację przetwarzania danych oso-
bowych17, tj. Politykę bezpieczeństwa da-
nych osobowych oraz Instrukcje zarządza-
nia systemami informatycznymi, chociaż 
w dwóch jednostkach dokumentacja prze-
twarzania danych osobowych nie była do-
stosowana do obowiązujących wymogów. 

Przetwarzanie danych osobowych nastę-
puje nie tylko w systemach informatycz-
nych, dlatego z uwagi na ryzyko ujawnienia 
danych wrażliwych osobom trzecim istot-
ne jest zapewnienie ich bezpieczeństwa 
na każdym etapie wykonywania badania. 
Kierownicy 70% kontrolowanych jedno-
stek, jako administratorzy danych osobo-
wych, nie wywiązali się w pełni z obowiąz-
ku określonego w art. 36 ust. 1 ustawy 
o ochronie danych osobowych i nie zapew-
nili odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych gwarantujących ochronę 
danych osobowych pacjentów oraz wyni-
ków badań genetycznych. W efekcie istnia-
ło ryzyko nieuprawnionego ich ujawnienia.

17 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.4.2004 w sprawie dokumentacji prze-
twarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100 poz. 1024).

Przechowywanie danych pacjenta 
oraz próbek materiału
Wszystkie podmioty lecznicze objęte kon-
trolą od rozpoczęcia wykonywania badań 
genetycznych zbierały i przechowywały 
pobrane próbki materiału genetycznego 
oraz dane osobowe (genetyczne) pacjen-
tów po wykonaniu badania. Jeden z pod-
miotów przechowywał próbki DNA nawet 
z lat osiemdziesiątych XX wieku. Należy 
zauważyć, że chociaż nie ma przepisów regu-
lujących funkcjonowanie biobanków, czte-
ry spośród sześciu podmiotów leczniczych 
nie posiadały żadnych procedur określa-
jących: strukturę prowadzonego bioban-
ku; cel oraz czas zbierania i przetwarzania 
danych osobowych (w tym genetycznych); 
szczegółowe wymogi pozyskiwania zgód pa-
cjentów na biobankowanie pobranego ma-
teriału genetycznego i dokumentacji; pro-
cedury i zabezpieczenia mające zapewnić 
poufność danych; ustalony sposób postę-
powania na wypadek np. śmierci pacjenta; 
politykę udostępniania zgromadzonych da-
nych, nie przewidziały też możliwości wy-
cofania zgody, żądania zniszczenia danych 
i pobranych próbek. 

Stwierdzono też naruszenie przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych 
w związku z niedopełnieniem przez admi-
nistratorów danych osobowych obowiąz-
ku informowania pacjentów m.in. o celu 
zbierania i przechowywania pobranych 
próbek i danych genetycznych pacjentów. 
Nie informowano również jak długo dane 
te będą przechowywane. 
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Ponadto, w jednym przypadku laborato-
rium gromadziło, przechowywało i przetwa-
rzało pobrany materiał genetyczny i dane 
genetyczne pacjentów po wykonaniu bada-
nia genetycznego, pomimo braku stosownej 
zgody pacjenta wymaganej przepisami usta-
wy o ochronie danych osobowych. 

W innym laboratorium zastrzeżono w for-
mularzu zgody na wykonanie badania gene-
tycznego, że w przypadku nieprawidłowego 
wyniku badania materiał genetyczny będzie 
bankowany obligatoryjnie. Kierownicy kon-
trolowanych jednostek zidentyfikowali sze-
reg zagrożeń związanych z wykonywaniem 
badań genetycznych na tle obowiązujących 
regulacji prawnych w kontekście zapewnie-
nia pełnej ochrony danych genetycznych, 
wskazując głównie na brak: kompleksowych 
regulacji oraz faktycznego nadzoru i kontroli 
nad wykonywanymi badaniami genetycz-
nymi, w tym wykonanymi poza systemem 
ochrony zdrowia, a także na zbyt małą liczbę 
specjalistów w dziedzinie genetyki.

Wnioski
Ustalenia kontroli przeprowadzonej 
przez NIK wskazują na  konieczność 

kompleksowej regulacji obszaru badań ge-
netycznych. Wobec dynamicznego rozwo-
ju tej dziedziny i zagrożeń wynikających 
z niekontrolowanego dostępu do badań 
i informacji genetycznej Najwyższa Izba 
Kontroli wniosła do Ministra Zdrowia o: 
doprowadzenie do stworzenia, w ramach 
opieki zdrowotnej, systemu opieki gene-
tycznej, który określałby zasady: 

 • wykonywania badań genetycznych, po-
radnictwa genetycznego, ochrony danych 
genetycznych oraz bankowania i wykorzy-
stania materiału genetycznego;

 • przeprowadzania kontroli podmiotów 
leczniczych działających w obszarze badań 
genetycznych pod kątem bezpieczeństwa 
tych badań;

 • podejmowania działań edukacyjnych 
mających na celu podniesienie świadomo-
ści społeczeństwa na temat bezpieczeń-
stwa badań genetycznych.

MONIKA POPŁAWSKA, doradca prawny,
dr hab. ANDRZEJ PANASIUK, dyrektor,
Delegatura NIK w Warszawie

Słowa kluczowe: badania genetyczne, podmioty lecznicze, dane genetyczne, system opieki 
genetycznej, działalność lecznicza 

Key words: genetic research, health care entity, genetic data, protection of genetic data, medicinal 
activity
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Zarówno miedź, jak i węglowodory (gaz ziemny, ropa naftowa), w tym tak zwany gaz 
łupkowy ze złóż niekonwencjonalnych, stanowią istotną część strategicznych zasobów 
surowcowych Polski. Poszukiwanie i pozyskiwanie ich z własnych źródeł ma kluczowe 
znaczenie dla  zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przeprowadzona 
przez NIK kontrola1 wykazała istotne nieprawidłowości zarówno w  obszarze kre-
owania polityki koncesjonowania, jak  i  realizacji zadań dotyczących samego wy-
dawania koncesji na  tego  rodzaju działalność. Nie  oszacowano też  wielkości złóż 
i zasobów gazu łupkowego w Polsce.

MACIEJ MACIEJEWSKI

Udzielanie koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie zasobów surowców

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski

W Polsce nie zdefiniowano jednoznacz-
nie polityki udzielania koncesji na po-
szukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi 
i węglowodorów, w tym gazu łupkowego, 
co może znacząco utrudniać prowadzenie 
przez potencjalnie zainteresowane pod-
mioty gospodarcze zarówno działalności 
koncesyjnej, jak i gospodarczej – ze wzglę-
du na zwiększone ryzyko inwestycyjne.1

Miedź jest powszechnie stosowana we 
wszystkich gałęziach gospodarki oraz wy-
korzystywana w różnych dziedzinach życia 
ludzkiego (m.in. infrastruktura, transport, 

1 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Udzielanie�koncesji�na�poszukiwanie�
i�rozpoznawanie�złóż�miedzi�i�węglowodorów,�w�tym�gazu�łupkowego, nr ewid. 151/2017/I/16/001/KGP, 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK, październik 2017 r. 

2 Według U.S. Geological Survey – Mineral Commodity Summaries – styczeń 2015 r. 

budownictwo, maszyny, medycyna). 
Ma szerokie zastosowanie w przemyśle 
elektronicznym, a łączona z innymi meta-
lami tworzy cenne stopy, jak brąz czy mo-
siądz. Rudom miedzi często towarzyszą 
inne metale, w szczególności srebro. Polska 
jest jednym z nielicznych krajów dyspo-
nujących znaczącymi zasobami miedzi 
szacowanymi na 28 mln ton2. Głównym 
terenem występowania i eksploatacji złóż 
tego surowca w Polsce są tereny w oko-
licach Lubina, Polkowic, Sieroszowic 
i Głogowa. Działalność na tym obszarze 
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koncesyjnym prowadzi KGHM Polska 
Miedź S.A. w Lubinie. Zainteresowanie 
przedsiębiorców wzbudza również po-
łożone w województwie lubuskim, jesz-
cze nie w pełni rozpoznane złoże Bytom 
Odrzański. 

Natomiast odkrywanie i wydobywanie 
na terenie kraju węglowodorów, szczególnie 
gazu łupkowego3, ma olbrzymie znacze-
nie dla polskiej energetyki. Główne ob-
szary występowania złóż gazu łupkowego 
w Polsce znajdują się na Lubelszczyźnie, 
Mazowszu, Podlasiu oraz Pomorzu. Do po-
tencjalnego obszaru poszukiwań zalicza się 
także zachodnią część kraju, w tym woje-
wództwa: wielkopolskie, opolskie i dolno-
śląskie. W 2011 r. amerykańska Agencja ds. 
Energii (Energy Information Administration 
– EIA) oszacowała możliwą do wydoby-
cia ilość gazu łupkowego zlokalizowanego 
w tzw. basenie bałtycko-podlasko-lubel-
skim na ponad 5,0 bln m³. Perspektywy 
te wywołały duże zainteresowanie poszu-
kiwaniem tego surowca w Polsce, zarów-
no wśród ekspertów i przedsiębiorców, 
jak i polityków oraz mediów. 

Zasoby i wydobycie 
gazu łupkowego 
Ogromne znaczenia dla gospodarki pań-
stwa, ale także w skali gospodarki świa-
towej, zasobów gazu łupkowego i jego 

3 Według pochodzenia, złoża gazu ziemnego można podzielić na gaz znajdujący się w złożach konwencjonalnych 
(naturalnych rezerwuarach izolowanych od góry warstwą skał nieprzepuszczalnych, gdzie zgromadzony gaz 
względnie swobodnie przemieszcza się ku powierzchni z dolnych warstw skorupy ziemskiej) oraz na wystę-
pujący głębiej, trudniejszy i kosztowniejszy do odnalezienia i wydobycia, wymagający rozszczelnienia ‒ gaz 
ze złóż niekonwencjonalnych, w szczególności tzw. shale�gas�oraz tight�gas.

4 Technika wydobycia gazu łupkowego polegająca na wtłoczeniu do złoża pod ciśnieniem płynu (95% woda, 
3-4% piasek oraz około 2% dodatków chemicznych), który powoduje „rozszerzenie” i „rozgałęzienie” skały 
złoża i w efekcie doprowadza do wydostania się gazu z głębokich warstw gruntu. 

wydobycia potwierdzają między innymi 
doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych. 

Technika szczelinowania4 wykorzysty-
wana do wydobycia gazu z formacji łupko-
wych w Stanach Zjednoczonych wywarła 
ogromny wpływ na zaopatrzenie gospo-
darki światowej w surowce energetyczne. 
Jej intensywne zastosowanie wywołało 
również fale niepokoju o skutki ewentu-
alnego skażenia wód gruntowych substan-
cjami wykorzystywanymi w tej technolo-
gii, pomimo iż obecnie blisko 99% płynu 
do szczelinowania stanowi woda i piasek. 
Gwałtowny wzrost produkcji z nowych 
źródeł gazu i ropy w USA miał decydu-
jący wpływ na rynki surowców energe-
tycznych na świecie. Stany Zjednoczone 
przewyższyły pod względem produk-
cji ropy i gazu Arabię Saudyjską i Rosję. 
Miało to znaczenie zarówno ekonomicz-
ne, jak i geo-polityczne. Przemysł wy-
korzystujący szczelinowanie wygenero-
wał w 2010 roku 600 tys. miejsc pracy 
i może przyczynić się do utworzenia nawet 
1,6 miliona do roku 2035 (Renewable and 
Sustainable Energy Reviews). W efekcie 
Stany Zjednoczone nie tylko uczyniły istot-
ny krok w kierunku uniezależnienia się 
od zewnętrznych dostaw surowców ener-
getycznych z wrażliwych regionów, takich 
jak Zatoka Perska, ale będą w stanie wyge-
nerować znaczną nadwyżkę. Spowodowało 
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to, że pozycja dotychczasowych liderów, 
od Rosji po Wenezuelę, których gospo-
darki są oparte na eksploatacji ropy naf-
towej i zależne od eksportu tego surowca, 
znacznie osłabła. Również dotychczasowi 
dostawcy z Afryki Zachodniej, którzy po-
krywali blisko 25% importu ropy na rynek 
USA muszą poszukiwać innych rynków 
zbytu. Przemysł łupkowy okazał się odpor-
ny nawet w sytuacji, gdy ceny ropy załama-
ły się i spadły z blisko 100 do 40 dolarów 
za baryłkę w okresie lipiec 2014 r. – sierpień 
2015 r. Taki spadek cen poniżej progu ren-
towności szacowanego na 95 dolarów powi-
nien okazać się krytyczny. Jednak rentow-
ność produkcji gazu i ropy z łupków udało 
się zapewnić nawet na poziomie 50 dola-
rów za baryłkę. Arabia Saudyjska i pozo-
stałe kraje OPEC zwiększały produkcję 
niskokosztową z tradycyjnych złóż, starając 
się wyprzeć produkcję opartą na łupkach 

ze światowego rynku, wywierając presję 
na zyski osiągane przez amerykańskich pro-
ducentów łupkowych. Wbrew oczekiwa-
niom, nie osiągnęły jednak zamierzonego 
efektu, a przeciwnie, członkowie OPEC 
zostali sami znacząco dotknięci wywoła-
nym spadkiem cen ropy. 

Niezależnie od omówionych powy-
żej doświadczeń amerykańskich należy 
pamiętać, że podobny potencjał może 
tkwić w zasobach łupkowych wielu in-
nych państw, takich jak: Rosja, Chiny, 
Argentyna czy Algieria. Również polskie 
zasoby gazu łupkowego, pomimo koniecz-
ności zrewidowania, początkowo, jak się 
wydaje, przeszacowanych zasobów, wciąż 
plasują Polskę na 12 miejscu w światowym 
rankingu zasobów gazu łupkowego.

Oceniając zasoby surowców należy jed-
nak odróżnić techniczne możliwościa-
mi ich wydobycia, od celowości takiego 

Tabela 1. Kraje o największych zasobach technicznie możliwego do wydobycia gazu łupkowego 
według amerykańskiej Agencji ds. Energii (czerwiec 2013 r.)

Miejsce Kraj Gaz łupkowy w mld m3

1 Chiny 31,6

2 Argentyna 22,7

3 Algieria 20,0

4 USA 18,8

5 Kanada 16,2

6 Meksyk 15,4

7 Australia 12,4

8 Południowa Afryka 11,0

9 Rosja 8,1

10 Brazylia 6,9

11 Wenezuela 4,7

12 Polska 4,2

Ogółem na świecie 206,7

Źródło: U.S. Energy Information Administration – Raport: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources.
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procesu z gospodarczego punktu widzenia. 
Technicznie możliwe do wydobycia zasoby 
to ilości gazu i ropy z formacji łupkowych, 
które można wyprodukować za pomocą 
obecnie dostępnych technologii, nie bio-
rąc pod uwagę cen ropy naftowej i gazu 
oraz kosztów produkcji. Możliwe do wy-
dobycia zasoby z gospodarczego punktu 
widzenia to te, które mogą być rentownie 
wydobywane w danych warunkach ryn-
kowych. Ekonomiczna opłacalność zale-
ży od trzech czynników: kosztów wierce-
nia i instalacji wydobywczej, ilości gazu 
ze średniego odwiertu w okresie jego wy-
korzystania oraz ceny jaką można uzyskać 
za wyprodukowany surowiec.

W Polsce dla utrzymania dotychczaso-
wego poziomu wydobycia rudy miedzi i po-
zyskiwania z niej w procesie przeróbki mie-
dzi i srebra, a także wydobycia węglowo-
dorów oraz zwiększenia dotychczasowego 
zakresu prowadzenia prac poszukiwawczo-
-rozpoznawczych gazu niekonwencjonalne-
go, mogących doprowadzić do komercyjnej 
opłacalności jego eksploatacji, niezbędne 
jest sukcesywne udostępnianie zaintereso-
wanym przedsiębiorcom kolejnych obsza-
rów koncesyjnych. Sprzyjać temu powinno 
stabilne otoczenie prawne umożliwiające 
prowadzenie działalności w tym obsza-
rze oraz rzetelne i sprawne przeprowa-
dzanie przez Ministra Środowiska proce-
dur koncesyjnych. Tymczasem w ostatniej 
dekadzie przepisy, w szczególności prawa 
geologicznego i górniczego, zmieniały się 
znacząco kilkakrotnie i mimo że lepiej za-
bezpieczają interes prawno-ekonomiczny 

5 Informacja o wynikach kontroli: Poszukiwanie,�wydobywanie�i�zagospodarowanie�gazu�ze�złóż�łupkowych, 
nr ewid.: 164/2013/P/12/186/LWR, Delegatura NIK we Wrocławiu, grudzień 2013 r.

państwa w tym obszarze, to nie przyczyni-
ły się do obniżenia czasochłonności procesu 
rozpatrywania wniosków przedsiębiorców 
o udzielenie koncesji.

Przedmiotem poprzedniej kontroli5 
NIK, przeprowadzonej na przełomie lat 
2012–2013 było poszukiwanie, wydoby-
wanie i zagospodarowanie gazu łupko-
wego w Polsce. Kontrola wykazała m.in., 
że nierzetelnie i przewlekle prowadzone 
były przez Ministra Środowiska postępo-
wania administracyjne w sprawie udziele-
nia (zmiany, przeniesienia) koncesji na po-
szukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż gazu 
łupkowego. Dopuszczano do nierównego 
traktowania wnioskodawców i do rozpatry-
wania wniosków niespełniających wymo-
gów co do ich kompletności, reprezentacji 
strony i wiarygodności ekonomicznej wnio-
skodawcy. W procesie udzielania koncesji 
niewystarczająco identyfikowano obszary 
i mechanizmy korupcjogenne. Naruszano 
terminy i zasadę jednorazowego uiszcza-
nia opłat z tytułu udzielenia koncesji. 
Niedostateczny był monitoring i nadzór 
organu koncesyjnego nad realizacją obo-
wiązków koncesyjnych przez przedsiębior-
ców prowadzących działalność w zakresie 
poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu 
łupkowego.

Efektywne i bezpieczne korzystanie 
z surowców energetycznych wymaga ol-
brzymich nakładów finansowych i zaan-
gażowania know-how przedsiębiorców. 
Jednak w związku z dużym ryzykiem 
inwestycyjnym w tej branży koniecz-
ne jest stworzenie odpowiednich ram 
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prawnych oraz transparentnych zasad 
udostępniania złóż ‒ to zadanie państwa 
realizowane przez odpowiednie służby 
administracji. 

W świetle obowiązujących przepisów 
działalność polegająca na poszukiwa-
niu lub rozpoznawaniu złóż rud miedzi 
oraz złóż węglowodorów, w tym gazu łup-
kowego, może być wykonywana jedynie 
po uzyskaniu koncesji udzielonej przez mi-
nistra właściwego do spraw środowiska, 
który jest także organem administracji 
geologicznej. Do zakresu działania ad-
ministracji geologicznej należy wykony-
wanie zadań określonych prawem geolo-
gicznym i górniczym, w tym sprawowanie 
nadzoru i kontroli w ramach wykonywa-
nia przez przedsiębiorcę uprawnień z ty-
tułu koncesji i przestrzegania warunków 
w niej określonych. Minister właściwy 
ds. środowiska sprawuje przy pomocy 
Głównego Geologa Kraju, m.in. nadzór 
nad wykonywaniem przez Państwowy 
Instytut Geologiczny – Państwowy Insty-
tut Badawczy (PIG-PIB) zadań państwo-
wej służby geologicznej. Ponadto rząd 
oraz w szczególności minister właściwy 
do spraw środowiska odpowiada za kom-
pleksową politykę gospodarczą państwa 
w tym zakresie. 

W obecnym stanie prawnym koncesja 
jest rozstrzygnięciem o charakterze uzna-
niowym (organ koncesyjny może przewidy-
wać udzielenie ograniczonej liczby koncesji 
na dany rodzaj działalności). Przy poszuki-
waniu i rozpoznawaniu złóż miedzi koncesji 
udziela się na czas oznaczony, nie krótszy 

6 Ocena�zasobów�wydobywalnych�gazu�ziemnego�i�ropy�naftowej�w�formacjach�łupkowych�dolnego�paleozoiku�
w�Polsce�(Basen�bałtycko-podlasko-lubelski),�Warszawa, marzec 2012 r. 

niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat (chyba, 
że przedsiębiorca złożył wniosek o udzie-
lenie koncesji na czas krótszy), w wypadku 
poszukiwania i rozpoznawania złóż wę-
glowodorów, na czas nie krótszy niż 10 lat 
i nie dłuższy niż 30 lat. 

Nieznane zasoby gazu 
łupkowego w Polsce
Pomimo prowadzonych działań na rzecz 
oszacowania złóż i zasobów gazu łupkowego 
w Polsce – do dnia zakończenia kontroli 
NIK nie zostały one wiarygodnie ustalo-
ne. Po upływie prawie pięciu lat od ogło-
szenia pierwszego raportu6 Państwowego 
Instytutu Geologicznego – Państwowego 
Instytutu Badawczego o zasobach gazu łup-
kowego, Minister Środowiska nadal nie po-
siada aktualnej i niebudzącej zastrzeżeń in-
formacji o wielkości zasobów tego surowca. 
Wprawdzie PIG-PIB sporządził w 2015 r. 
kolejny raport dotyczący zasobów gazu 
łupkowego w basenie bałtycko-podlasko-
-lubelskim, nie został on jednak zatwier-
dzony przez Głównego Geologa Kraju, 
ponieważ został oparty – w jego ocenie 
– na niewystarczającej liczbie odwiertów. 
Również dyrektor Departamentu Geologii 
i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie 
Środowiska (MŚ) uznał cały proces sza-
cowania i rozpoznawania zasobów gazu 
łupkowego w Polsce w latach 2008–2014 
za przeprowadzony w sposób nieprofe-
sjonalny i chaotyczny. Skutkiem powyż-
szego, Minister nie dysponuje aktualną 
i rzetelną informacją o zasobach tego su-
rowca, co ma istotne znaczenie z punktu 
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widzenia bezpieczeństwa energetycznego 
Polski. Ograniczone są także potencjalne 
możliwości udostępniania zainteresowa-
nym przedsiębiorcom dalszych obszarów 
koncesyjnych do jego poszukiwania i roz-
poznawania.

Brak spójnej polityki koncesyjnej
W Polsce nie zdefiniowano jednoznacz-
nie polityki udzielania koncesji na po-
szukiwanie i rozpoznawanie złóż miedzi 
i węglowodorów, w tym gazu łupkowego, 
co może znacząco utrudniać prowadze-
nie przez potencjalnie zainteresowane 
podmioty gospodarcze zarówno dzia-
łalności koncesyjnej, jak i gospodarczej 
– ze względu na zwiększone ryzyko inwe-
stycyjne. Z punktu widzenia zapewnienia 
stabilnych warunków dla przedsiębior-
ców zainteresowanych poszukiwaniem 
i eksploatacją surowców celowe byłoby 
opracowanie długoterminowej strategii 
działań państwa w sektorze poszuki-
wawczo-wydobywczym. Zwiększyłoby 
to pewność działania podmiotów gospo-
darczych oraz zachęcałoby je do aktyw-
ności inwestycyjnej. 

Na podstawie analizy poszczególnych 
postępowań koncesyjnych NIK oceniała, 
że MŚ nie prowadziło określonej, konse-
kwentnej polityki koncesyjnej. Nie była ona 
również zawarta w żadnym sformalizowa-
nym dokumencie. Tymczasem polityka 
koncesjonowania działalności w zakresie 
poszukiwania, rozpoznawania oraz wy-
dobywania złóż miedzi oraz węglowo-
dorów powinna była powstać w ramach 

7 Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm. dalej: k.p.a.

realizacji poddziałania 2.15.3 określone-
go w „Programie Działań Wykonawczych 
do Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.” 
Wniosek o wypracowanie koncepcji dal-
szego udostępniania obszarów koncesyj-
nych został sformułowany już po kontroli 
NIK przeprowadzonej na przełomie lat 
2012–2013. Najwyższa Izba Kontroli zwró-
ciła również uwagę, że w latach 2015–2016 
organ koncesyjny opublikował zaledwie 
jedno ogłoszenie o wytypowaniu obszaru 
koncesyjnego na poszukiwanie i rozpozna-
wanie złóż gazu zamkniętego. W efekcie 
w okresie od 2011 r. do 2017 r. wystąpi-
ły niewielkie zmiany obszarów objętych 
koncesjami na wydobycie rudy miedzi 
oraz istotne zmniejszenie obszarów ob-
jętych koncesjami i wnioskami na poszu-
kiwanie gazu łupkowego. 

Naruszenia przepisów 
w postępowaniach administracyjnych
Minister Środowiska, jako organ koncesyj-
ny, prowadził postępowania administra-
cyjne w przedmiocie udzielenia, zmiany 
lub wygaśnięcia koncesji na poszukiwa-
nie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodo-
rów oraz miedzi z naruszeniem przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjne-
go7. Dotyczyły one obowiązku szybkiego 
załatwienia sprawy, informowania stron 
o wszczęciu postępowania, przestrzega-
nia ustawowo określonych terminów, in-
formowania stron o ich niedotrzymaniu, 
przyczynach zwłoki oraz o nowej dacie 
realizacji sprawy a także wzywania stron 
do uzupełnienia braków. 
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Naruszenia prawa dotyczyły także usta-
wy o prawie geologicznym i górniczym 
oraz ustawy o narodowym zasobie ar-
chiwalnym i archiwach. Przykładowo, 
w postępowaniu obejmującym obszar 
koncesyjny Milejów, załatwienie wnio-
sku przedsiębiorcy o wygaśnięcie konce-
sji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
nastąpiło po upływie niemalże dwóch lat, 
licząc od daty wpływu wniosku strony, 
tj. z przekroczeniem ustawowych lub wy-
znaczonych przez organ terminów jej za-
łatwienia, zgodnie z art. 35 k.p.a. oraz 
art. 36 kp. Ponadto w siedmiu postę-
powaniach administracyjnych dotyczą-
cych pięciu obszarów, pomimo upływu 
terminu na realizację zadania, Minister 
Środowiska, wbrew obowiązkowi wyni-
kającemu z art. 36 § 1 i 2 k.p.a., nie poin-
formował stron postępowania o niezała-
twieniu sprawy w przewidzianym czasie, 
przyczynach zwłoki oraz o wyznaczeniu 
nowego terminu. Natomiast w ośmiu 
postępowaniach administracyjnych do-
tyczących pięciu obszarów, wbrew obo-
wiązkowi określonemu w art. 61 § 4 k.p.a. 
nie zawiadomił o wszczęciu postępowa-
nia administracyjnego wszystkich stron 
w sprawie. 

W postępowaniach administracyjnych 
dotyczących pięciu obszarów, Minister 
Środowiska, wbrew obowiązkowi okre-
ślonemu w art. 64 § 2 k.p.a. nie wezwał 
wnioskodawców do uzupełnienia braków 
formalnych podania, stanowiącego wnio-
sek o udzielenie, zmianę lub wygaśnięcie 
koncesji. 

8 Kotla, Kulów-Luboszyce i Bytom Odrzański.

W postępowaniach administracyjnych 
dotyczących udzielenia koncesji dla złóż 
miedzi w trzech obszarach8 istotną część 
materiału dowodowego, obejmującą opi-
nię Komisji Zasobów Kopalin, dołączono 
do akt sprawy dopiero po formalnym za-
kończeniu prowadzonego postępowania, 
czym naruszono zasadę jego prowadze-
nia w sposób budzący zaufanie uczestni-
ków do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.) 
oraz zasadę zapewnienia stronom czynnego 
udziału w prowadzonym postępowaniu 
(art. 11 k.p.a.).

Dodatkowo na nieprawidłowości zwią-
zane z naruszeniem przepisów prawa na-
łożyły się te związane z nieprecyzyjnymi 
procedurami wewnętrznymi lub ich bra-
kiem. W wewnętrznych procedurach obo-
wiązujących w Ministerstwie Środowiska, 
dotyczących rozpatrywania wniosków 
o udzielenie koncesji na poszukiwanie 
i/lub rozpoznawanie złóż (z wyłączeniem 
węglowodorów), nie określono kryteriów 
oceny wniosków składanych przez pod-
mioty ubiegające się o udzielenie konce-
sji, pozostawiając organowi koncesyjnemu 
dowolność określenia w trakcie trwania 
procedury hierarchii i udziału wagowe-
go poszczególnych kryteriów ich oceny. 
Nie negując prawa organu koncesyjnego 
do swobody decyzyjnej należy zauważyć, 
że z kolei dowolność działań w ramach 
uznania administracyjnego istotnie zwięk-
sza ryzyko wystąpienia korupcji w tym ob-
szarze. O niewłaściwej pracy Ministerstwa 
w prowadzeniu postępowań administra-
cyjnych dotyczących koncesji na złoża 
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miedzi, świadczą również wyroki sądów 
administracyjnych, które rozpatrywały 
skargi na decyzje Ministra Środowiska. 
W wypadku pięciu postępowań sądy uchy-
liły zaskarżone decyzje9. 

Niewłaściwe monitorowanie 
i brak kontroli 
Minister, jako organ koncesyjny, nie usta-
lił zasad monitorowania spełniania przez 
przedsiębiorców warunków określonych 
w udzielonych koncesjach na poszukiwanie 
lub rozpoznawanie złóż miedzi, a do 2015 r. 
nie dokumentowano ani procesu monitoro-
wania, ani jego rezultatów. Ponadto organ 
koncesyjny nie przeprowadzał u przedsię-
biorców bezpośrednich kontroli realiza-
cji zobowiązań koncesyjnych. W okresie 
przed 31 marca 2015 r. w Ministerstwie 
Środowiska nie wyodrębniono komórki 
organizacyjnej odpowiedzialnej za moni-
torowanie zobowiązań zawartych umów 
o ustanowienie użytkowania górniczego 
w zakresie miedzi i węglowodorów, a po-
nadto nie przypisano w sposób wyraźny 
zadań z tym związanych żadnej z istnieją-
cych komórek organizacyjnych. 

W praktyce monitorowanie zobowiązań 
wynikających z zawartych umów o usta-
nowienie użytkowania górniczego w za-
kresie dotyczącym węglowodorów prze-
prowadzane było łącznie z monitoringiem 
i kontrolą warunków wynikających z udzie-
lonych koncesji na poszukiwanie i rozpo-
znawanie złóż węglowodorów. Organ kon-
cesyjny nie próbował ustalić czy umowy 
o ustanowieniu użytkowania górniczego 

9 Wyroki WSA w Warszawie: sygn. akt VI SA/Wa 3235/14, sygn. akt VI SA/Wa 3237/14, sygn. akt VI SA/
Wa 3238/14, sygn. akt VI SA/Wa 3239/14 oraz wyrok NSA sygn. akt II GSK 1310/12.

dotyczące złóż węglowodorów i miedzi 
są realizowane w przestrzeni i na działkach 
objętych koncesją i tym samym nie pro-
wadził pełnego bieżącego monitoringu 
wywiązywania się przez przedsiębior-
ców z warunków umów o ustanowienie 
użytkowania górniczego. Organ koncesyjny 
w kontrolowanym okresie nie prowadził 
również zestawień kwot należnych z tytułu 
udzielenia, zmiany lub przeniesienia kon-
cesji, kwot faktycznie wpłaconych, kwot 
zaległych, kwot zapłaconych po terminie 
i wysokości naliczonych odsetek oraz uzy-
skanych wpływów z tego tytułu. 

W opinii NIK uniemożliwiało to pro-
wadzenie skutecznego monitorowania 
i egzekwowania zobowiązań nałożonych 
na przedsiębiorców. Nie prowadzono ewi-
dencji przychodów uzyskanych z tytułu 
ustanowienia użytkowania górniczego 
w sposób, który pozwoliłby na wyodręb-
nienie z ogółu przychodów – tych przy-
padających na poszczególne złoża będące 
przedmiotem koncesji i w konsekwencji 
nie dysponowano informacją o wysoko-
ści poszczególnych bieżących wpływów. 
Według ustaleń w toku kontroli w latach 
2008–2016 (do 31 lipca) Skarb Państwa 
w wyniku ustanowienia użytkowania gór-
niczego w zakresie wszystkich kopalin ob-
jętych tego typu umowami, uzyskał do-
chód w łącznej wysokości 446 631,2 tys. zł.

Niewystarczające zabezpieczenie 
interesów Skarbu Państwa
W zbadanych umowach – zawartych 
przez MŚ o ustanowienie użytkowania 
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górniczego w celu poszukiwania i rozpozna-
wania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
oraz złóż rud miedzi – nie zabezpieczono 
w wystarczający sposób interesów Skarbu 
Państwa (SP) w sferze cywilnoprawnej. 
Przewidziano wprawdzie karę umow-
ną na wypadek odstąpienia od umowy 
przez SP, jednak bez zastrzeżenia, że Skarb 
Państwa jest uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wy-
sokości rzeczywiście poniesionej szkody 
w sytuacji, gdy kara umowna nie będzie 
pokrywać jej w pełni. Nieprawidłowość 
taką stwierdzono w 67 spośród 77 analizo-
wanych umów o ustanowienie użytkowa-
nia górniczego obejmujących poszukiwanie 
lub rozpoznawanie złóż węglowodorów 
oraz w 25 spośród 34 analizowanych umów 
obejmujących poszukiwanie i rozpozna-
wanie złóż miedzi. 

W ocenie NIK skutkowało to brakiem na-
leżytego i pełnego zabezpieczenia interesów 
majątkowych Skarbu Państwa w razie naru-
szenia obowiązków umownych przez użyt-
kownika. Zastrzeżenie, iż Skarb Państwa 
może dochodzić odszkodowania uzupeł-
niającego do wysokości rzeczywiście ponie-
sionej szkody w sytuacji, gdy kara umowna 
nie będzie jej w pełni pokrywać, zostało 
wprowadzone do wzoru umowy o ustano-
wienie użytkowania górniczego w 2013 r.

Niewłaściwe przygotowanie 
organizacyjne i braki kadrowe
Ministerstwo Środowiska nie było przy-
gotowane pod względem organizacyjno-
-kadrowym do rozpatrywania zwiększonej 

10 Raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 2014 r. Proces wydawania koncesji na poszukiwanie rud 
miedzi i srebra w obszarach „Bytom Odrzański”, „Kulów-Luboszyce”, „Kotla” i „Niechlów”.

w latach 2010–2012 liczby wniosków 
o udzielenie koncesji dotyczących złóż 
miedzi oraz w latach 2008–2014 – złóż 
węglowodorów. Sprawami udzielania kon-
cesji dotyczących węglowodorów zajmo-
wało się wówczas średnio pięć, a sprawami 
złóż miedzi od czterech do sześciu osób. 
W Ministerstwie nie sporządzano analiz 
określających optymalny poziom zatrud-
nienia, ani nie zidentyfikowano ryzyka 
związanego z nieodpowiednią do potrzeb 
liczbą pracowników. W sytuacji utrzymują-
cego się zwiększonego napływu wniosków 
w sprawach koncesyjnych, powodującego 
spiętrzenie spraw pozostających do zała-
twienia, a także pomimo ustaleń orga-
nów kontrolnych wskazujących, że istotny 
wpływ na występowanie nieprawidłowo-
ści miały braki kadrowe oraz organizacyj-
ne w Departamencie Geologii i Koncesji 
Geologicznych, szczególnie dostrzegalne 
w obliczu znacznego wzrostu liczby prowa-
dzonych postępowań10, w Ministerstwie 
nie podjęto skutecznych działań zapew-
niających terminowe rozpatrywanie spraw 
koncesyjnych. Działania doraźne, polegają-
ce na czasowym powierzeniu obowiązków 
pracownikom innych jednostek organi-
zacyjnych, podejmowane były z opóźnie-
niem i nie wpłynęły znacząco na przy-
spieszenie działań organu. Przyjmowanie 
do pracy nowych następowało sukcesyw-
nie od 2013 r. i w efekcie najwyższy po-
ziom zatrudnienia osiągnięto w momen-
cie, w którym liczba nowych wniosków 
wpływających do Ministerstwa obniżyła 
się do poziomu porównywalnego ze stanem 
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sprzed wzrostu. W wyniku kumulacji nie-
załatwionych spraw w latach 2010– 2015 
liczba nowych wniosków oczekujących 
na załatwienie wynosiła od 23 (w 2010 r.) 
do 43 (w 2011 r.). Natomiast liczba wyda-
wanych decyzji (w tym koncesji) wyniosła: 
trzy w latach 2008–2009 (co stanowiło 
ok. 50% wniosków oczekujących na za-
łatwienie); od czterech do 30 w latach 
2010–2013 (ok. 17-70%); od 10 do czte-
rech w latach 2014–2016 (ok. 59-100%). 
Od 2016 r. liczba wydawanych decyzji od-
powiada liczbie wniosków pozostających 
do rozpatrzenia. Odsetek załatwianych 
spraw11 wynosił rocznie średnio 66,7%, 
od 17,4% w 2010 r. do 100% w 2015 r. 

11 Iloraz liczby wniosków do załatwienia oraz wydanych decyzji w danym roku.
12 Pracownicy merytoryczni.

Na jednego pracownika przypadało rocz-
nie od jednego wniosku w 2016 r. do 10,8 
w 2011 r., przy czym w latach 2010–2015 
było to średnio 6,5 sprawy na osobę.

W komórkach odpowiedzialnych za kon-
cesjonowanie złóż węglowodorów najniższy 
poziom zatrudnienia12 wystąpił w 2008 r. 
oraz w latach 2012–2013 i kształtował się 
na poziomie średnio pięciu osób, zaś naj-
wyższy – w latach 2015–2016 – średnio 
dziesięciu osób. W pozostałych latach za-
trudnienie przeciętnie wynosiło siedem 
osób. Analiza liczby wpływających wnio-
sków, wydawanych decyzji oraz zatrud-
nienia wskazuje, że w latach 2008–2011, 
wraz ze wzrostem liczby nowych wniosków 
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Rysunek 1. Pracownicy prowadzący postępowania dotyczące złóż miedzi

Źródło: Na podstawie danych zebranych w toku kontroli NIK w MŚ.

   Wnioski o udzielenie lub zamianę koncesji pozostające do rozpatrzenia
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koncesyjnych, wzrastało zatrudnienie. 
W latach 2012–2014, przy podobnym 
napływie wpływających wniosków, za-
trudnienie zmniejszyło się i w okresie 
od 1 stycznia do 21 maja 2013 r. wynosiło 
zaledwie cztery osoby. Od 2015 r. znacznie 
zmniejszyła się liczba spraw wpływających 
do organu, natomiast poziom zatrudnienia 
pozostał wyraźnie zwiększony i osiągnął 
dziesięć osób (według stanu na 30 września 
2016 r.). Na jednego pracownika przypa-
dało rocznie od 2,4 wniosków w 2016 r. 
do 28,4 w 2013 r., przy czym w latach 
2008–2014 było to przeciętnie 20,8 spraw 
na osobę. Odsetek załatwianych spraw 
wynosił rocznie średnio 71,1%, od 40,9% 
w 2016 r. do 94,9% w 2015 r. Na jedne-
go pracownika przypadało rocznie od 
2,4 do 28,4 nowych wniosków.

Według szacunków przedstawionych 
w toku postępowania kontrolnego nie-
dobory kadrowe sięgały 30% aktualne-
go stanu zatrudnienia w Departamen-
cie Geologii i Koncesji Geologicznych. 
Sku tkowało to kumulowaniem spraw 
oraz opóźnieniami w prowadzonych po-
stępowaniach administracyjnych. Okres 
ich trwania wynosił od 17 do 719 dni 
dla postępowań dotyczących złóż węglo-
wodorów oraz od 30 do 539 dni dla złóż 
rud miedzi. 

Niezrealizowanie 
wniosków pokontrolnych NIK
W wyniku kontroli NIK przeprowadzonej 
na przełomie lat 2012–2013 „Poszukiwanie, 
wydobywanie i zagospodarowanie gazu 
łupkowego” sformułowano m.in. wnioski 

Rysunek 2. Pracownicy prowadzący postępowania dotyczące złóż węglowodorów

Źródło: Na podstawie danych zebranych w toku kontroli NIK w MŚ.

   Wnioski o udzielenie lub zamianę koncesji pozostające do rozpatrzenia

   Wydane decyzje w sprawie udzielenia lub/i zmiany koncesji

   Zatrudnienie
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pokontrolne dotyczące podjęcia organiza-
cyjnych i prawnych działań zmierzających 
do jak najszybszego oszacowania w skali 
kraju zasobu gazu niekonwencjonalnego 
oraz wypracowania koncepcji dalszego 
udostępniania obszarów koncesyjnych. 
W świetle ustaleń ostatniej kontroli nie zo-
stały one zrealizowane. Ponadto monito-
rowanie realizacji zobowiązań zawartych 
w udzielonych koncesjach na poszukiwanie 
lub rozpoznawanie złóż miedzi, prowa-
dzone od 2015 r., polegało na jednorazo-
wej w ciągu roku analizie zgromadzonej 
dokumentacji dla danej koncesji. 

Zdaniem NIK skuteczny monitoring 
powinien być procesem o charakterze 
ciągłym. Mając na uwadze powyższe, 
NIK uznała, iż także wniosek dotyczący 
zapewnienia sprawowania, z ramienia or-
ganu administracji geologicznej, nadzoru 
i kontroli nad przedsiębiorcami prowadzą-
cymi działalność w zakresie gazu łupko-
wego – nie został właściwie zrealizowany. 

Negatywna ocena 
działalności ministrów 
W związku z przestawionymi powyżej usta-
leniami Najwyższa Izba Kontroli negatywnie 
oceniła, w okresie objętym kontrolą, dzia-
łalność kolejnych ministrów właściwych 
do spraw środowiska w zakresie udzielania 
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie 
zarówno złóż miedzi, jak i węglowodorów 
– w tym gazu łupkowego. Zlecane i nadzo-
rowane działania zmierzające do oszaco-
wania krajowych zasobów tego ostatniego 
surowca w Polsce okazały się nieskuteczne. 
Wciąż nie ma ostatecznych i zatwierdzonych 
wyników, które mogłyby stać się podsta-
wą do prowadzenia realistycznej polityki 
surowcowej i gospodarczej. Ministerstwo 

Środowiska nie określiło i nie prowadziło 
spójnej polityki koncesyjnej. Nie została 
ona również zawarta w żadnym sformali-
zowanym dokumencie, który obejmował-
by działalność w zakresie poszukiwania, 
rozpoznawania oraz wydobywania złóż 
miedzi oraz węglowodorów, w tym gazu 
łupkowego. NIK dostrzegła zainicjowanie 
działań w obszarze kontrolowanej działal-
ności przez Ministra Środowiska, po objęciu 
przez niego stanowiska w listopadzie 2015 r., 
polegających na podjęciu prac nad projek-
tem ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej 
oraz nad zmianą przepisów ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze. Jednak ocena sku-
teczności tych działań możliwa będzie do-
piero w dalszej perspektywie.

Rekomendacje
W celu zapewnienia efektywnej, zgod-
nej z obowiązującymi regulacjami, prowa-
dzonej w sposób transparentny realizacji 
zadań związanych z udzielaniem konce-
sji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
miedzi i węglowodorów, w tym gazu łup-
kowego, Najwyższa Izba Kontroli uznała 
za niezbędne:
1. Opracowanie polityki koncesjonowa-
nia działalności w zakresie poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania złóż miedzi 
oraz węglowodorów. 
2. Doprowadzenie do wiarygodnego osza-
cowania zasobów gazu łupkowego w Polsce. 
3. Rozważenie wytypowania kolejnych 
obszarów do postępowań przetargowych 
na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu za-
mkniętego. 
4. Opracowanie i wdrożenie procedur po-
stępowania o udzielenie koncesji na poszu-
kiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodo-
rów oraz przeniesienia koncesji.
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5. Opracowanie i wdrożenie procedur mo-
nitorowania wypełniania przez przedsię-
biorców zobowiązań koncesyjnych oraz re-
alizacji umów o ustanowienie użytkowania 
górniczego.
6. Weryfikację dokumentu „Zasady po-
stępowania prowadzonego na podstawie 
art. 28i oraz następne ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (pgg) 
z dnia 17 lutego 2015 r.” oraz o jej uzupeł-
nienie w zakresie rozpatrywania konkuren-
cyjnych wniosków przedsiębiorców.
7. Weryfikację procedur o udzielenie kon-
cesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawa-
nie złóż miedzi i ich uzupełnienie o zapisy 
określające jednolite, obiektywne i niedy-
skryminacyjne kryteria oceny wniosków 
oraz wskazujące sposób weryfikacji przy-
jętych kryteriów.
8. Umorzenie postępowań w przedmiocie 
udzielenia lub zmiany koncesji na poszu-
kiwanie lub rozpoznawanie złóż węglo-
wodorów, wszczętych w okresie od 1 paź-
dziernika 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., 
a niezakończonych decyzją ostateczną.
9. Dokonanie analizy stanu kadrowego 
i podjęcie działań w celu zapewnienia rze-
telnego działania organu koncesyjnego.
10. Wzmocnienie nadzoru nad prawi-
dłowością gromadzenia, klasyfikowania, 
przechowywania i archiwizowania doku-
mentacji.

W reakcji na sformułowane przez NIK 
rekomendacje Minister Środowiska od-
powiedział m.in., że podejmie działania 
zmierzające do opracowania polityki kon-
cesjonowania działalności w zakresie po-
szukiwania, rozpoznawania oraz wydoby-
wania złóż miedzi i węglowodorów, jednak 
będzie to możliwe po przyjęciu przez Radę 
Ministrów Polityki surowcowej państwa. 

Bedą kontynuowane podjęte działania pro-
wadzące do oszacowania zasobów złóż gazu 
łupkowego w Polsce. Poinformował rów-
nież, że zostaną opracowane i wdrożone 
procedury postępowania o udzielenie 
koncesji łącznej i procedury postępowa-
nia o przeniesienie koncesji oraz moni-
torowania realizacji przez przedsiębior-
ców zobowiązań koncesyjnych i realizacji 
przez nich umów o ustanowienie użytko-
wania górniczego. Przeprowadzona zosta-
nie analiza stanu kadrowego pod kątem 
zapewniania rzetelnego działania organu 
koncesyjnego. Minister dodał, że zostanie 
przeprowadzona weryfikacja wprowadzo-
nych do Prawa geologicznego i górniczego 
zmian przewidujących m.in. ocenę wnio-
sków w tzw. trybie open door pod kątem 
możliwości jej ewentualnego usprawnienia 
i doprecyzowania. 

Konkluzja
W ostatniej dekadzie w Polsce planowano 
i podejmowano działania związane z istot-
nym z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego oraz gospodarczego po-
tencjałem, jaki stanowić miały złoża skał 
łupkowych. Przewidywano, że staną się 
one źródłem gazu łupkowego, który mógłby 
być efektywnym i relatywnie bezpiecznym 
źródłem energii. Jego wydobycie na maso-
wą skalę przyczyniłoby się do uniezależ-
nienia Polski od importu surowców ener-
getycznych. Jednocześnie umożliwiłoby 
spełnienie coraz bardziej restrykcyjnych 
wymagań dotyczących ochrony środowiska, 
w szczególności polegających na zmniejsze-
niu emisji dwutlenku węgla oraz zmierza-
jących do tzw. dekarbonizacji gospodarki. 

Niestety, zarówno w świetle ustaleń kon-
troli NIK, najnowszego raportu PIG-PIB, 
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jak i na podstawie prowadzonych prac po-
szukiwawczych wydaje się, że oczekiwania 
w tym zakresie okazały się zbyt optymi-
styczne i przeszacowane. Pomimo wydat-
kowania dotychczas około 4 miliardów 
złotych (bez kosztów koncesji)13 na poszu-
kiwanie złóż gazu łupkowego, liczba konce-
sji spadła ze 111 w 2012 r. do 20 w 2017 r., 
a dynamika prac mierzona liczbą odwier-
tów praktycznie do zera14.

Trudno jednoznacznie ocenić czy wa-
runki rynkowe oraz możliwości technolo-
giczne uczynią wydobycie gazu łupkowego 
w Polsce opłacalnym w najbliższym czasie. 
Nie oznacza to oczywiście, że uzasadnione 

13 Źródło: <http://gieldaigospodarka.pl>
14 Źródło: Ministerstwo Środowiska oraz http://lupki.mos.gov.pl/gaz-z-lupkow/stan-prac-w-polsce  

(według stanu na 30.9.2017)

byłoby zaprzestanie wszelkich działań 
zmierzających do poszukiwania, szacowa-
nia oraz oceny możliwości gospodarczego 
wykorzystania istniejących przecież zaso-
bów gazu łupkowego. W tym kontekście 
jak najbardziej aktualne pozostają sformu-
łowane w wyniku kontroli NIK wnioski. 
Ich realizacja powinna zapewnić podstawy 
do kreowania polityki surowcowej, zagwa-
rantować stabilne ramy prawne przejrzy-
stej i pozbawionej zbędnego ryzyka ak-
tywności podmiotów zainteresowanych 
gospodarczym wykorzystaniem gazu łup-
kowego. Jak wynika z wypowiedzi z lipca 
2018 r. prof. Mariusza Oriona Jendryska, 

Źródło: Ministerstwo Środowiska.

Rysunek 3. Dynamika prowadzenia prac poszukiwawczych gazu z łupków w latach 2010–2017
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wiceministra środowiska15, trwają po-
szukiwania rozwiązań systemowych 
w polityce surowcowej – prostych, trwa-
łych i transparentnych. W Ministerstwie 
Środowiska prowadzone są prace nad kom-
pleksową reformą Prawa geologicznego 
i górniczego oraz innych ustaw. Polityka 
surowcowa państwa ma określić zasa-
dy i mechanizmy zmniejszenia ryzyka 
w podaży surowców tak, aby zabezpie-
czyć potrzeby państwa w wieloletniej per-
spektywie. Przygotowuje ją Pełnomocnik 
Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa 
wraz z Międzyresortowym Zespołem 
ds. Polityki Surowcowej Państwa. Według 
informacji zamieszczonych na stronach 

15 Pełniącego jednocześnie funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa i Głównego Geo-
loga Kraju.

internetowych Ministerstwa Środowiska 
w lipcu 2018 r. odbyła się ostatnia z cyklu 
jedenastu regionalnych konferencji kon-
sultacyjnych projektu Polityka surowco-
wa państwa. Spotkanie konsultacyjne, 
podsumowujące cały cykl, zorganizowa-
no w październiku 2018 r. w Warszawie. 
Wejście w życie tego dokumentu zapla-
nowano na 2019 r. 

MACIEJ MACIEJEWSKI
doradca techniczny
Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne Polski, udzielanie koncesji, zasoby surowców, 
złoża miedzi, złoża gazu łupkowego

Key words: Poland's energy security, granting of concessions, deposits of natural resources, 
copper deposits, shale gas deposits
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Uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w  zdecydowanej większości przypadków 
kończą naukę w szkole i naukę zawodu, jednak zazwyczaj mają niewielkie szanse 
na uzyskanie trwałego, stabilnego miejsca zatrudnienia po ich zakończeniu. Powo-
dem jest niedostosowanie oferty kształcenia do oczekiwań rynku pracy, brak sku-
tecznej możliwości egzekwowania od pracodawców wywiązywania się z deklaracji 
zatrudnienia młodocianych pracowników po zakończeniu przygotowania zawodowe-
go oraz  niewystarczające rozpoznanie motywacji i  predyspozycji uczestników huf-
ców w trakcie rekrutacji. Najwyższa Izba Kontroli, ze względu na wagę problemu, 
zbadała skuteczność działań Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie przygotowania 
i aktywizacji zawodowej młodzieży.

MIROSŁAW MIŁOŃ 

KONRAD KOSTĘPSKI

Aktywizacja zawodowa młodzieży 
przez Ochotnicze Hufce Pracy

Zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu

Wprowadzenie
Działania Ochotniczych Hufców Pracy 
(OHP) dotyczą głównie młodzieży za-
grożonej znalezieniem się poza syste-
mem edukacji lub nierealizującej obo-
wiązku szkolnego bądź osiągającej bar-
dzo słabe wyniki w nauce. Są to często 
ludzie pochodzący z rodzin niepełnych, 
wielodzietnych, dotkniętych bezrobo-
ciem, lub patologicznych, w złej sytuacji 
materialnej oraz tacy, którzy pomimo 
młodego wieku już we szli w konflikt 
z prawem. Uzupełnienie wykształ-
cenia i zdobycie zawodu umożliwia-
jącego szybkie podjęcie pracy jest dla 
nich szansą na samodzielne życie. 

Ochotnicze Hufce Pracy umożliwiają 
ucze stnikom uzupełnienie wykształ-
cenia podstawowego, gimnazjalnego 
oraz ponadgimnazjalnego wykształcenia 
ogólnego i zawodowego, a także zdoby-
cie kwalifikacji zawodowych pozwala-
jących uzyskać zatrudnienie lub rozpo-
częcie działalności gospodarczej na wła-
sny rachunek.

Nauka zawodu oraz zwiększenie moż-
liwości trwałego zatrudnienia młodzieży, 
– zwłaszcza wymagającej wsparcia ze stro-
ny państwa – jest jednym z kluczowych 
wyzwań współczesnego rynku pracy, 
biorąc pod uwagę wysokie bezrobocie 
wśród młodych ludzi do lat 24 (14,4%) 
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Rysunek 1. Struktura organizacyjna Ochotniczych Hufców Pracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej OHP.

w stosunku do stopy bezrobocia ogółem 
(4,5%) w IV kwartale 2017 roku1.

W Polsce ok 5%2 osób podejmujących 
edukację zawodową nie kończy nauki 
i nie uzyskuje kwalifikacji zawodowych. 
W latach 2010–2012 odpowiednio: 5,4%, 
5,6% i 5,7% młodzieży przedwcześnie opu-
ściło system edukacji (średnia krajów Unii 
Europejskiej 14,4%). OHP są głównym in-
strumentem zapewniającym wspieranie 
ich aktywizacji zawodowej i uzupełniania 
wykształcenia. Zgodnie z art. 12 ust. 1 

1 Źródło: GUS, Aktywność�ekonomiczna�ludności�Polski, Warszawa 2018.
2 Dane Eurostatu uwzględnione w Strategii Europa 2020, wskazują że w Polsce ok. 5% młodzieży w wieku 

16-24 lat wypada z systemu edukacji i wielkość ta na przestrzeni kilku ostatnich lat jest stabilna. Wypadanie 
jest spowodowane różnymi czynnikami i ma wymiar okresowy lub trwały.

3 Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, ze zm.
4 Pozostałe osoby albo osiągnęły wiek uniemożliwiający skorzystanie z oferty OHP, są objęte innymi formami 

pomocy, jak np. młodzieżowe ośrodki wychowawcze czy też młodzieżowe ośrodki socjoterapii. Na podsta-
wie sprawozdań z wykonania budżetu w układzie zadaniowym.

ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy3 
(dalej: ustawa o promocji zatrudnienia), 
OHP wykonuje zadania państwa dotyczą-
ce przeciwdziałania bezrobociu oraz za-
pobieganiu marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu młodzieży, a także jej wycho-
wania i kształcenia. W latach 2014–2016 
odsetek młodzieży objętej wsparciem 
edukacyjnym OHP w stosunku do licz-
by młodzieży potrzebującej pomocy wy-
nosił odpowiednio: 53,7%, 50,2% i 56,4%4. 
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Zadania te realizowane są za pośrednic-
twem Ochotniczych Hufców Pracy, li-
czących 747 jednostek w kraju. Strukturę 
organizacyjną OHP przedstawiono na ry-
sunku 1, s. 58.

W 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadziła badanie5, którego ce lem była 
ocena skuteczności działań Ochotniczych 
Hufców Pracy w zakresie przygotowania 
i aktywizacji zawodowej młodzieży, usta-
lenie, czy oferta OHP była dostosowana 
do oczekiwań rynku pracy oraz czy uczest-
nicy OHP posiadali odpowiednie przygoto-
wanie zawodowe i znajdowali zatrudnienie, 
na ile było ono stabilne i zgodne z nabytymi 
kwalifikacjami. Kontrolą objęto działal-
ność 23 jednostek w latach 2014–2016, 
w tym Komendy Głównej OHP, pięciu 
komend wojewódzkich, ośmiu centrów 
edukacji i pracy młodzieży oraz dziewię-
ciu hufców pracy. 

Rekrutacja młodzieży do OHP
Zadania związane z diagnozowaniem 
przez OHP potrzeb objęcia działaniami 
opiekuńczo-wychowawczymi młodzie-
ży wymagającej zainteresowania ze stro-
ny hufców, realizowane były w stopniu 
niewystarczającym. Powód ‒ instytucje 
dysponujące wiedzą na ten temat rzadko 
lub w ogóle nie udzielały informacji. Hufce 
pracy objęte kontrolą określały szacun-
kowo liczbę młodzieży, która ze wzglę-
du na kategorię wiekową pozostawała 
w kręgu ustawowego obowiązku wsparcia 

5 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Aktywizacja�zawodowa�młodzieży�przez�Ochot-
nicze�Hufce�Pracy, nr ewid. 198/2017/P/17/041/KPS, Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny 
NIK, marzec 2018 r.

6 Dz.U. z 2016 r. poz. 922.

i nie były w stanie podać, do jakiej części 
młodzieży na terenie swojego działania 
nie udało się dotrzeć oraz ile osób nie zo-
stało objętych wsparciem opiekuńczo-wy-
chowawczym. W wyjaśnieniach podawa-
no, że ze względu na ustawę z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych6 
szkoły oraz instytucje zajmujące się pracą 
z młodzieżą nie udostępniają swojej bazy 
danych dotyczących konkretnych osób za-
grożonych marginalizacją. Ponadto część 
młodzieży kwalifikującej się do objęcia 
wsparciem OHP nie jest nim obejmowana 
z uwagi na to, że szkoły, w warunkach niżu 
demograficznego, nie były zainteresowane 
utratą uczniów, zwłaszcza że wiązałoby 
się to z utratą części subwencji oświato-
wej. Dlatego też rekrutacja do gimnazjum 
jest dla hufców coraz trudniejsza, pomi-
mo szeroko zakrojonej akcji promocyjnej. 
W latach 2014–2016 liczba uczestników 
gimnazjum dla dorosłych zmniejszyła się 
z 8495 do 6349 osób.

Objęte kontrolą centra edukacji i pracy 
młodzieży – do obowiązków których na-
leży badanie i diagnozowanie lokalnego 
rynku usług edukacyjnych oraz rynku 
pracy, a także opracowywanie okreso-
wych analiz i ocen wyników działalności 
w sferze rynku pracy, w celu określenia 
potrzeb młodzieży i zapewnienia jej odpo-
wiedniego, adekwatnego wsparcia – rów-
nież nie posiadały szczegółowych danych 
dotyczących szacunkowej liczby młodzie-
ży, która ze względu na kategorię wiekową 
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pozostaje w kręgu ustawowego obowiąz-
ku wsparcia przez OHP. Stwierdzono 
to w siedmiu z ośmiu objętych kontrolą 
centrów, co było naruszeniem § 10 ust. 1 
pkt 1 rozporządzenia w sprawie zadań i or-
ganizacji OHP7. 

W latach 2014-2016 Ochotnicze Hufce 
Pracy zrekrutowały do jednostek opiekuń-
czo-wychowawczych planowaną liczbę 
uczestników. Było to odpowiednio 13 457, 
13 789 i 13 587 uczestników. 

Nabór odbywał się na podstawie wy-
dawanych przez Komendanta Głównego 
OHP na każdy kolejny rok szkolny za-
rządzeń w sprawie rekrutacji do jedno-
stek opiekuńczo-wychowawczych OHP, 
do których załącznikiem były wytyczne. 
Istotnym kryterium był wiek kandyda-
ta, który musiał mieć ukończone 15 lat 
i nie mógł przekroczyć 18 roku życia 
w dniu składania dokumentów. Dodać 
należy, że pracownicy jednostek rynku 
pracy (doradcy zawodowi) w połowie 
przypadków nie uczestniczyli w pracach 
komisji rekrutacyjnych, pomimo wytycz-
nych Komendanta Głównego. Tymczasem 
profesjonalna pomoc doradcy zawodowego 
może stanowić istotne wsparcie dla pra-
widłowej organizacji procesu rekruta-
cji. Zgodnie z wytycznymi Komendanta 
Głównego OHP do zadań doradców na-
leżeć miało rozpoznanie indywidualnych 
potrzeb, motywacji i predyspozycji uczest-
ników hufców. Brak tego rodzaju specjali-
stów w komisjach mógł zwiększyć ryzyko 
niepowodzenia procesu dydaktyczno-wy-
chowawczego.

7 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22.7.2011 w sprawie szczegółowych zadań i organizacji 
Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U. nr 155 poz. 920, zwane rozporządzeniem w sprawie zadań i organizacji OHP).

Efektywność kształcenia 
i fluktuacja kadry
Ochotnicze Hufce Pracy w latach objętych 
kontrolą podejmowały wobec uczestni-
ków działania opiekuńczo-wychowawcze, 
resocjalizacyjne i profilaktyczne, a także 
zapewniały wychowankom możliwość 
kształcenia i uzyskania kwalifikacji za-
wodowych. Działania te skoncentrowa-
ne były m.in. na przygotowaniu młodych 
ludzi do funkcjonowania na rynku pracy, 
uzupełnienia umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych oraz pozyskaniu przez nich 
zatrudnienia. Według szacunków OHP 
w latach 2014–2016 wsparcie otrzymała 
połowa młodzieży zagrożonej przedwcze-
snym znalezieniem się poza systemem. 
W tym okresie jednostki opiekuńczo-wy-
chowawcze OHP objęły swoimi działania-
mi odpowiednio: 36 306; 36 465 i 35 998 
osób. Liczba absolwentów wahała się na-
tomiast od 9502 do 11 989. 

Efektywność kształcenia, mierzona od-
setkiem zdanych egzaminów kwalifika-
cyjnych na poziomie gimnazjum wynosiła 
ok. 80%, natomiast jeśli chodzi o naukę 
zawodu była wyższa i kształtowała się 
na poziomie ok. 90%. Średnia frekwencja 
na zajęciach szkolnych sięgała zaś ok. 80%. 
Jednocześnie niewielki był odsetek uczest-
ników OHP, którzy rezygnowali z nauki 
(ok. 6-7% rocznie). Osoby rekrutowane 
do OHP stanowią szczególną grupę. Często 
doświadczyły wcześniej niepowodzeń 
w szkole, mają ciężką sytuację rodzinną 
i zdrowotną oraz trudności w przystoso-
waniu do życia w społeczeństwie. Część 
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z nich mimo młodego wieku ma problem 
z uzależnieniami lub weszła już w konflikt 
z prawem. Praca z tą grupą młodzieży po-
lega na systematycznym monitorowaniu 
sytuacji uczestników, utrzymywaniu z nimi 
bezpośredniego kontaktu, mobilizowa-
niu do działania, jak również współpra-
cy z opiekunami prawnymi, pedagogami 
szkolnymi, pracodawcami, wychowawcami 
w szkołach. Wywiązywanie się z tych obo-
wiązków jest trudne, ponieważ standardy 
OHP określają jedynie minimalną liczbę 
uczestników hufca przypadającą na jed-
nego wychowawcę (30 osób). Brak nato-
miast maksymalnego limitu.

W tym kontekście istotnym problemem 
jest duża fluktuacja kadry wychowawczej 
i pedagogicznej, wynikająca z trudnej pracy 
w powiązaniu z niskimi wynagrodzeniami8. 

8 Średnie miesięczne wynagrodzenie w OHP w tym okresie wynosiło odpowiednio: 2 745 zł, 2 777 zł i 3 033 zł.

Na przykład w Warmińsko-Mazurskiej 
Wojewódzkiej Komendzie (WK) OHP dys-
ponującej w badanym okresie ok. 157 etata-
mi, w 2014 r. odeszło z pracy 52 pracowni-
ków, a 44 zatrudniono; w 2015 r. odeszło 30, 
a zatrud niono 31; w 2016 r. odeszło z pracy 
49 pracowników, a 40 zatrudniono. Brak wa-
runków do stabilnego zatrudnienia może mieć 
istotny wpływ na osiągane przez uczestników 
OHP wyniki. Komendant Zachodniopomo-
rskiej WK podał, że do czynników i uwa-
runkowań, które wpływają na pogorsze-
nie wyników działalności zaliczyć należy  
m.in. częste zmiany kadrowe w jednostkach 
opiekuńczo-wychowawczych.

Oferta kształcenia a rynek pracy
Słabością istniejącego systemu nauki za-
wodu był brak powiązania kierunków 

Rysunek 2. Formy kształcenia uczestników OHP w 2016 r. i liczba osób z nich korzystających

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych KG OHP.

Formy kształcenia

Gimnazjum  
dla dorosłych 

(6349)

Gimnazjum 
przysposabiające 

(6146)

Zasadnicza  
szkoła  

zawodowa  
(21 801)

Rzemieślnicza 
nauka  

zawodu  
(1702)
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kształcenia zawodowego z oczekiwaniami 
rynku pracy. Oferta edukacyjna, głównie 
w szkołach publicznych, w których uczest-
nicy OHP uzupełniali kształcenie ogólne 
i zawodowe, wykluczała możliwość jej do-
stosowania do zawodów, na które wy-
stępowało największe zapotrzebowanie 
na rynku9. W badanym okresie większość 
uczestników OHP kształcono w zawodach 
nadwyżkowych, co zmniejszało szanse ab-
solwentów OHP znalezienia zatrudnie-
nia w wyuczonym zawodzie. Ustalenie 
na  podstawie danych gromadzonych 
przez Komendę Główną, w jakim stop-
niu oferta edukacyjna OHP była dostoso-
wana do oczekiwań rynku pracy okazało 
się niemożliwe z uwagi na brak zbiorczych 
informacji o tym, w jakim zawodzie absol-
wenci OHP uzyskali pierwsze zatrudnienie.

Zawody, w których byli kształceni 
uczestnicy OHP w 2016 r. przedstawio-
no na rysunku 3, s. 63.

Zgodnie z wytycznymi w sprawie rekru-
tacji, uczestnicy OHP powinni być szkoleni 
w zawodach deficytowych, poszukiwa-
nych na lokalnych rynkach pracy, a wyka-
zy tych zawodów należało by na bieżąco 
aktualizować, na podstawie danych sta-
tystycznych i informacji z urzędów pracy. 
Kierownicy niektórych objętych kontrolą 
jednostek w swoich wyjaśnieniach stwier-
dzali wprost, iż określone przez Komendę 
Główną (KG) wymogi, w zakresie nauki 
w zawodach deficytowych, w praktyce 

9 Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2004 w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia 
wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji 
zawodowych (Dz.U. nr 262 poz. 2604), dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP po-
winien odbywać się z uwzględnieniem wieku, wykształcenia i zainteresowań uczestników OHP, dostępnej 
oferty kształcenia oraz szans na uzyskanie zatrudnienia po ukończeniu kształcenia.

nie są możliwe do zrealizowania. Ponadto 
po zakończeniu rekrutacji nie weryfiko-
wano, nie gromadzono danych statystycz-
nych, a także nie przeprowadzano żadnych 
analiz, czy i w jakim stopniu rekrutacja 
została zrealizowana zgodnie z wytyczny-
mi Komendanta Głównego dotyczącymi 
zawodów deficytowych. 

Dodać należy, że miarą efektywno-
ści organizowanego procesu kształcenia 
powinno być m.in. uzyskanie zawodu 
potrzebnego na lokalnym rynku pracy 
lub przyuczenie do wykonywania okre-
ślonej pracy, co miało stanowić podsta-
wę przyszłego zatrudnienia. Tymczasem 
w zbiorczych raportach z analizy losów 
absolwentów brakuje informacji doty-
czących zatrudnienia absolwenta w wy-
uczonym zawodzie (dane te są zbierane 
w hufcach pracy). Tym samym niemożli-
we jest ustalenie na poziomie wojewódz-
twa i kraju, w jakim stopniu oferta edu-
kacyjna OHP jest dostosowana do ocze-
kiwań rynku pracy. Natomiast przyjęta 
przez OHP metoda pomiaru efektywno-
ści działań opiekuńczo-wychowawczych 
wobec absolwentów OHP – jeśli chodzi 
o monitorowanie ich losów – była niepre-
cyzyjna, nieoddająca stanu faktycznego, 
a uzyskane wyniki mogą wprowadzać po-
tencjalnego odbiorcę w błąd. W konse-
kwencji, nie jest możliwe precyzyjne usta-
lenie na podstawie danych gromadzonych 
przez KG, jaki odsetek absolwentów OHP 
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odnosi sukces na rynku pracy, a jaki ponosi 
porażkę. Wynika to m.in. stąd, że przy-
jęta metodyka mierzenia efektywności 
działań obarczona jest błędem ze względu 
na wielokrotne wykazywanie absolwenta 
w kilku kategoriach aktywności. Na przy-
kład w 2014 r. spośród 9259 absolwentów, 
kontakt nawiązano z 6022, a zatrudnienie 
pół roku po ukończenia kształcenia posia-
dało 2780 z nich. Jak wynika z obliczeń 
KG OHP, 30% absolwentów miało za-
trudnienie, podczas gdy faktycznie wynik 
mieści się w przedziale od 30% do 46,2% 
i jak wynika z ustaleń kontroli równole-
gle przeprowadzonych w hufcach pracy 
ta druga wielkość jest zbliżona do stanu 
faktycznego. 

W celu uzyskania informacji o zatrud-
nieniu absolwentów hufców pracy NIK 
zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, powiatowych urzędów pracy 

i ośrodków pomocy społecznej z prośbą 
o przekazanie informacji dotyczących 
aktywności zawodowej losowo wybra-
nych 272 absolwentów, z lat 2014–2015. 
Z uzyskanych informacji wynika, że osoby 
te były zainteresowane podjęciem pracy 
zawodowej. Aż 169 z nich (62%) w róż-
nych okresach podejmowało zatrudnienie, 
a 130 (47,8%) nadal pracowało w II poło-
wie 2017 r. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że osoby te często zmieniały pracę, aż 138 
z nich (50,7%) w różnych okresach było za-
rejestrowanych jako osoby bezrobotne, 
co może świadczyć o braku stabilności uzy-
skanego zatrudnienia. Jednocześnie 42 ab-
solwentów (15,4%) korzystało ze świad-
czeń pomocy społecznej. Z ustaleń kontroli 
wynika, że szansę absolwentów na znale-
zienie zatrudnienia pogarszał brak współ-
pracy hufców pracy z młodzieżowymi biu-
rami pracy i urzędami pracy, mimo takiego 

Rysunek 3. Zawody zdobyte przez uczestników OHP

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych KG OHP.
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wymogu określonego w § 11 ust. 3 pkt 5 
rozporządzenia w sprawie zadań i orga-
nizacji OHP. 

W działalności hufców stwierdzono je-
dynie sporadyczne i z niewielkim skut-
kiem podejmowane próby współdziałania 
w tym zakresie.

Refundacja wynagrodzeń 
młodocianych pracowników
Jednym z zadań, nałożonych na OHP usta-
wą o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy10, jest refundowanie ze środ-
ków Funduszu Pracy wynagrodzeń wy-
płacanych młodocianym pracownikom 
zatrudnionym na podstawie umowy 

10 Art. 12 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia.

o pracę w celu przygotowania zawodowego 
oraz składek na ubezpieczenie społeczne. 

W latach 2014–2016 na refundację wy-
nagrodzeń młodocianych pracowników 
ze środków Funduszu Pracy, KG OHP 
wydatkowała łącznie 692,1 mln zł (od-
powiednio: 213,5 mln zł; 230,6 mln zł 
i 248,0 mln zł). Liczbę pracodawców i mło-
docianych pracowników oraz liczbę umów 
refundacyjnych w latach 2014–2016 przed-
stawiono na rysunku 4, s. 64.

Umowy z pracodawcami zawierały ele-
menty określone w § 5 ust. 1 pkt 5 rozpo-
rządzenia z 25 czerwca 2014 r. w sprawie 
refundowania ze środków Funduszu Pracy 
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym 

Rysunek 4. Pracodawcy i młodociani pracownicy oraz umowy refundacyjne (w tys.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej OHP.
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pracownikom11. Pracodawcy w niewiel-
kim stopniu zatrudniali młodocianych 
pracowników po zakończeniu przygoto-
wania zawodowego, mimo iż deklarowa-
li12 zatrudnienie, zgodnie z wnioskiem 
o zawarcie umowy w sprawie refundacji 
oraz tej umowy, przez okres co najmniej 
sześciu miesięcy po zakończeniu przygo-
towania zawodowego każdego młodocia-
nego, którego dotyczy wniosek o zawarcie 
umowy. 

Kontrolą Najwyższej Izby Kontroli ob-
jęto 96 wniosków złożonych przez praco-
dawców prywatnych. Liczba młodocianych 
pracowników, którzy w okresie trzech lat 
poprzedzających dzień złożenia wniosku 
ukończyło przygotowanie zawodowe wy-
niosła 1433, natomiast liczba młodocia-
nych, którzy kontynuowali zatrudnienie 
u dotychczasowego pracodawcy po zakoń-
czeniu nauki zawodu wyniosła tylko 284, 
tj. 19,8%. 

Pracodawcy nie wywiązali się ze złożo-
nych deklaracji, złożyli jednak nowe wnio-
ski dotyczące 909 nowych pracowników 
młodocianych. Oznaczało to, że pracodaw-
ca, który wcześniej korzystał ze środków 
Funduszu Pracy na refundację, tworzy 
to miejsce pracy wyłącznie na wymagany 
prawem okres, a po jego upływie rozwiązu-
je umowę z zatrudnionym pracownikiem, 
a następnie ubiega się o kolejne wsparcie 
ze środków publicznych.

Pomimo niewywiązywania się pra-
codawców ze składanych deklaracji 

11 Dz.U. z 2014 r. poz. 865.
12 § 3 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25.6.2014 w sprawie refundowania 

ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Wcześniej rozporzą-
dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.4.2007 w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy 
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

– nie analizowano przyczyn, a Komeda 
Główna również nie gromadziła danych 
warunkujących podjęcie działań w tym 
zakresie. 

Brak informacji o przyczynach nieza-
trudnienia młodocianego po zakończeniu 
przez niego przygotowania zawodowego 
może mieć wpływ na efektywność wy-
dawania środków Funduszu Pracy, które 
– biorąc pod uwagę cel deklaracji, jakim 
jest zapewnienie trwałości stosunku pracy 
pracownikowi kończącemu przygotowanie 
zawodowe – nie powinny trafiać do praco-
dawców, którzy z tej deklaracji się nie wy-
wiązują.

Weryfikacja 
wniosków pracodawców
Do zadań centrów edukacji i pracy mło-
dzieży należy weryfikacja wniosków praco-
dawców o refundację ze środków Funduszu 
Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodo-
cianym pracownikom. 

Pracownicy siedmiu z ośmiu objętych 
kontrolą centrów nie weryfikowali wnio-
sków pracodawców w zakresie przyczyn 
niewywiązywania się przez nich ze skła-
danych deklaracji zatrudnienia młodo-
cianych pracowników, którzy zakończyli 
naukę zawodu na okres co najmniej sze-
ściu miesięcy. 

Weryfikacja wniosków odbywała się 
tylko pod względem formalnym, a for-
mułowane do wniosków opinie były la-
konicznie. 
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Spowodował to – jak wskazywały ob-
jęte kontrolą jednostki – brak podstawy 
prawnej umożliwiającej odmowę podpisa-
nia kolejnej umowy z pracodawcą, mimo 
że nie wywiązał się on z wcześniej skła-
danych deklaracji. Wskazywano również, 
że centra nie posiadają narzędzi, na pod-
stawie których, w trakcie opiniowania 
wniosków pracodawców, można byłoby 
zweryfikować dane dotyczące faktycz-
nego zatrudniania przez nich młodocia-
nych po zakończeniu przygotowania za-
wodowego. 

Tymczasem refundacja, jako instrument 
promocji zatrudniania oraz przeciwdzia-
łania marginalizacji i wykluczeniu spo-
łecznemu młodzieży, powinna docelo-
wo trafiać do tych pracodawców, którzy 
po przygotowaniu zawodowym pracownika 
zatrzymują go w swoim zakładzie, dając 
mu zatrudnienie. 

Wydaje się zatem szczególnie istotne, 
żeby przy podejmowaniu decyzji o przy-
znaniu tego świadczenia uwzględniać, 
czy pracodawca rzeczywiście daje rękoj-
mię kontynuacji zatrudniania młodociane-
go po okresie objętym refundacją (istotna 
jest wiedza jak często pracodawca faktycz-
nie składał ofertę zatrudnienia młodocia-
nemu i w ilu wypadkach nie została ona 
zaakceptowana).

Z przeprowadzonego badania wynika, 
że znaczny jest odsetek młodocianych pra-
cowników, którzy nie kończą nauki zawo-
du lub kilkakrotnie zmieniają pracodawcę 
w jej trakcie. Oznacza to, że na ogół po-
zytywne opinie dotyczące pracodawców 

13 Na podstawie 20 umów o refundację zawartych z pracodawcami prywatnymi w latach 2013–2014 zatrud-
niających co najmniej 3 młodocianych.

formułowane przez centra edukacji i pracy 
młodzieży w znacznym stopniu nie po-
twierdzają się. 

Szczegółowymi badaniami objęto 
160 wniosków złożonych do centrów edu-
kacji i pracy młodzieży przez pracodaw-
ców prywatnych w latach 2013–201413. 
Liczba młodocianych pracowników, któ-
rzy w okresie trzech lat poprzedzających 
dzień złożenia wniosku ukończyło przy-
gotowanie zawodowe wyniosła 1097, na-
tomiast liczba tych, którzy kontynuowali 
zatrudnienie u dotychczasowego praco-
dawcy po zakończeniu nauki zawodu wy-
niosła tylko 173, tj. 15,7%. Mimo to pry-
watni pracodawcy złożyli nowe wnioski, 
które dotyczyły nauki zawodu 730 nowych 
pracowników młodocianych, w tym 280 
uczestników OHP. Naukę zawodu ukoń-
czyło 483 młodocianych pracowników 
(66,1%), w tym 209 uczestników OHP 
(74,6%). Nauki zawodu nie ukończyło 
natomiast 210 młodocianych pracow-
ników (28,8%), w tym 74 uczestników 
OHP (26,4%).

Nadzór Komendanta Głównego OHP
W kilku punktach dotyczących nadzoru 
sprawowanego przez Komendanta Głów-
nego OHP nad podległymi mu jednost-
kami stwierdzono nieprawidłowości. 
Dotyczyły one w szczególności braku koor-
dynacji w wydawaniu zarządzeń w sprawie 
rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wy-
chowawczych, kształtowania oferty nauki 
zawodów dostosowanych do potrzeb rynku 
pracy, współpracy hufców z jednostkami 
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OHP wyspecjalizowanymi w usługach 
rynku pracy, czy też nieegzekwowania 
zaleceń formułowanych w wytycznych 
oraz niezapewnienia rzetelnej weryfika-
cji efektywności realizowanych zadań. 
W OHP nie wypracowano bowiem metod 
pozwalających na pełną ocenę efektywno-
ści działań opiekuńczo-wychowawczych, 
w tym adekwatności kosztów prowadzonej 
działalności w stosunku do jej wyników. 
Wdrożony przez Komendę Główną OHP 
system monitorowania efektywności dzia-
łań opiekuńczo-wychowawczych nie po-
zwalał na zweryfikowanie, w jakim stopniu 
oferta edukacyjna OHP była dostosowana 
do oczekiwań rynku pracy.

Dodać przy tym należy, że OHP w ra-
mach sprawowanego nadzoru nie wyko-
rzystywały dostępnych im możliwości, 
w tym wynikających z porozumienia za-
wartego 8 czerwca 2005 r. z Państwową 
Inspekcją Pracy – kontroli przeprowa-
dzanych na wniosek komend wojewódz-
kich OHP. W latach 2014–2016, na mocy 
zawartych porozumień, tylko jeden raz 
Podkarpacka WK OHP zwróciła się do PIP 
o przeprowadzenie kontroli dotyczącej 
warunków socjalnych zatrudnionej mło-
dzieży. W pozostałych WK OHP nie kie-
rowano wniosków do PIP o skontrolowanie 
pracodawców.

Uwagi końcowe i wnioski
Ustalenia kontroli wykazały, że Ochot-
nicze Hufce Pracy, które mają poma-
gać młodzieży z  różnych powodów 
przedwcześnie przerywającej naukę, 

14 Hufce pracy, środowiskowe hufce pracy, ośrodki szkolenia i wychowania, centra kształcenia i wychowania.

pozytywnie przyczyniają się do ukończe-
nia edukacji w szkole i nauczenia zawodu 
przez większość osób zgłaszających się 
do OHP14. Mało skuteczne są natomiast 
działania hufców w zakresie aktywizacji 
zawodowej uczestników OHP, rozumia-
nej jako uzyskanie stabilnego miejsca za-
trudnienia. 

Wynika to przede wszystkim z niedosto-
sowania oferty kształcenia do oczekiwań 
rynku pracy, niewystarczającej współpracy 
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi 
OHP na rzecz wspierania uczestników huf-
ców, braku skutecznej możliwości egze-
kwowania od pracodawców wywiązywania 
się z deklaracji zatrudnienia młodocianych 
pracowników po zakończeniu przygotowa-
nia zawodowego oraz niewystarczającego 
rozpoznania motywacji i predyspozycji ko-
rzystających z pomocy hufców w trakcie 
rekrutacji.

Uwzględniając konieczność poprawy 
trwałości zatrudnienia młodocianych 
pracowników Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej powinien rozważyć 
możliwość wprowadzenia w rozporządze-
niu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundo-
wania ze środków Funduszu Pracy wy-
nagrodzeń wypłacanych młodocianym 
pracownikom uregulowań dotyczących 
obowiązku diagnozowania przez jednost-
ki OHP – przy rozpatrywaniu kolejnych 
wniosków w tej sprawie – przyczyn nie-
wywiązywania się pracodawców ze skła-
danych deklaracji zatrudnienia. Zmiana 
przywołanego rozporządzenia powinna 
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umożliwiać preferowanie przy refundacji 
wynagrodzeń tych pracodawców, którzy 
w znacznym stopniu wywiązują się ze skła-
danych deklaracji lub – idąc o krok dalej 
– jedną z przesłanek otrzymania refunda-
cji przez pracodawcę, który stara się o nią 
kolejny raz, powinno być wywiązanie się 
przez niego z deklaracji zawartych w po-
przednich umowach. 

Warunek taki w istotny sposób wpły-
wałby na trwałość zatrudnienia po zakoń-
czeniu przygotowania zawodowego, jed-
nocześnie częściowo eliminując z grona 
odbiorców refundacji podmioty, dla któ-
rych nie stanowi ona zachęty do tworzenia 
miejsc pracy, a jedynie możliwość perma-
nentnego pozyskiwania taniej siły roboczej 
przy ponoszeniu minimalnych nakładów 
finansowych. 

Niezbędne jest również doprowadzenie 
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej do jednoznacznego uregulowa-
nia kwestii odnoszących się bezpośrednio 
do zakresu i sposobu prowadzenia nadzoru 
nad refundowaniem ze środków Funduszu 
Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodo-
cianym pracownikom, w tym: stosowanych 
procedur, uprawnień osób sprawujących 
nadzór, formułowania zaleceń i ich egze-
kwowania.

W celu usprawnienia procedur zwią-
zanych z funkcjonowaniem OHP, a także 
aby wyeliminować nieprawidłowości, 
zwłaszcza w zakresie nadzoru nad reali-
zacją umów o refundowanie wynagro-
dzeń młodocianych pracowników, nie-
zbędne jest podjęcie przez Komendanta 

15 Dz.U. z 2017 r. poz. 2183.

Głównego OHP wielu działań. Jednym 
z nich jest konieczność wprowadzenia mo-
dyfikacji w „Raportach z analizy losów ab-
solwentów” w zakresie wskaźników efek-
tywności działań opiekuńczo-wychowaw-
czych wobec absolwentów Ochotniczych 
Hufców Pracy tak, by umożliwiały one 
otrzymanie spójnych i jednoznacznych 
wyników badań. 

W konsekwencji wniosku pokontrol-
nego NIK, KG OHP zainicjowała proces, 
którego celem jest wdrożenie rozwiązań 
odnoszących się do gromadzenia infor-
macji o losach byłych wychowanków, 
zbliżonych do systemu funkcjonującego 
w monitoringu karier zawodowych stu-
dentów i absolwentów studiów wyższych 
(art. 13b ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym15). Co więcej, 
„Raporty z analizy losów absolwentów” 
na poziomie wojewódzkim i krajowym 
powinny zostać uzupełnione o informa-
cje dotyczące zatrudnienia absolwentów 
w wyuczonym zawodzie, aby dostosować 
ofertę edukacyjną OHP do oczekiwań 
rynku pracy. 

Nadto wyniki kontroli wskazały na ko-
nieczność wypracowania szczegółowych 
wytycznych w sprawie rekrutacji młodzie-
ży do jednostek opiekuńczo-wychowaw-
czych umożliwiających bieżące i sprawne 
reagowanie na zachodzące zmiany na rynku 
pracy, w szczególności dotyczących powią-
zania kierunków kształcenia zawodowego 
z oczekiwaniami rynku pracy.

Komenda Główna Ochotniczych Huf-
ców Pracy powinna także wypracować 
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zasady współpracy pomiędzy jednost-
kami organizacyjnymi Ochotniczych 
Hufców Pracy na  rzecz zapewnienia 
uczestnikom i absolwentom OHP kom-
pleksowego wsparcia w przygotowa-
niu do aktywności zawodowej i wejścia 
na  rynek pracy oraz wykorzystywać 
możliwości wynikające z porozumienia 
zawartego z Państwową Inspekcją Pracy, 

jako narzędzia do monitorowania prawi-
dłowości umów z pracodawcami. 

MIROSŁAW MIŁOŃ, wicedyrektor,
KONRAD KOSTĘPSKI, st. inspektor kp.,
Departament Pracy, Spraw Społecznych 
i Rodziny NIK

Słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa młodzieży, Ochotnicze Hufce Pracy, rynek pracy, 
system edukacji, wykluczenie społeczne

Key words: professional activation for youngsters, Voluntary Labour Corps, labour market, 
education system, social exclusion
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Polska wraz  ze 192 państwami zobowiązała się do  realizacji celów zrównoważo-
nego rozwoju Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych. Najwyższa Izba 
Kontroli zbadała przygotowanie do ich wdrażania w naszym kraju, w ramach Stra-
tegii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w czasie kontroli koordynowanej przez  
INTOSAI. Ustalenia pierwszego raportu w tej sprawie1 Polska przedstawiła w ONZ 
w lipcu 2018 r.

Agenda 2030 w Polsce

Przygotowanie do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 
20301 (Transforming Our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development)2 
to program działań definiujący model 
zrównoważonego rozwoju na poziomie glo-
balnym. Chodzi o proces przemian, który 
zapewnia zaspokajanie potrzeb obecnego 
pokolenia bez umniejszania szans rozwo-
jowych przyszłych generacji, m.in. dzię-
ki zintegrowanym działaniom dotyczą-
cym rozwoju gospodarczego, społecznego 
oraz w dziedzinie środowiska3.

1 Realizacja�Celów�Zrównoważonego�Rozwoju�w�Polsce.�Raport�2018 – dokument został przyjęty przez Radę 
Ministrów 5.6. 2018 i przedstawiony podczas sesji ministerialnej Forum Wysokiego Szczebla ds. Zrówno-
ważonego Rozwoju ONZ w Nowym Jorku w lipcu 2018 r.

2 Rezolucja Przekształcamy�nasz�świat:�Agenda�na�rzecz�zrównoważonego�rozwoju�2030 przyjęta podczas 
Szczytu Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku 25.9.2015. (A/RES/70/1).

3 Takie rozumienie zagadnienia zrównoważonego rozwoju zostało rozpowszechnione w raporcie Światowej Ko-
misji G.H. Brundtland do spraw Środowiska i Rozwoju pt. Our�Common�Future (Nasza�wspólna�przyszłość). 
Informacja podana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://stat.
gov.pl/zrownowazony-rozwoj/idea-zrownowazonego-rozwoju/?pdf=1.

4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 (Dz.U z 16.7.1997 nr 78 poz. 483).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej4 
wymienia zasadę zrównoważonego roz-
woju wśród  najważniejszych zasad 
Rzeczy pospolitej Polskiej i zobowiązu-
je do realizacji tej koncepcji. Zgodnie 
z art. 5 Konstytucji: „Rzeczpospolita 
Polska strzeże niepodległości i nienaru-
szalności swojego terytorium, zapewnia 
wolności i prawa człowieka i obywatela 
oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże 
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się zasadą 
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zrównoważonego rozwoju”. Według art. 74 
władze publiczne prowadzą politykę za-
pewniającą bezpieczeństwo ekologiczne 
współczesnemu i przyszłym pokoleniom. 
Ochrona środowiska jest obowiązkiem 
władz publicznych. Rząd polski podjął 
działania służące włączeniu celów zrów-
noważonego rozwoju do krajowej polityki 
rozwoju, tworzenia struktury instytucjo-
nalnej oraz zapewnienia monitorowania 
postępów realizacji Agendy 2030.

Wdrażanie Agendy 2030 
Realizacja Agendy 2030 oraz implemen-
tacja celów zrównoważonego rozwoju 
jest zadaniem wymagającym współ-
pracy całej administracji, najwyższych 
organów kontroli i wszystkich zaintere-
sowanych stron. Nowy model rozwoju 
dla Polski został nakreślony w Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju5, 
będącej odpowiedzią na oczekiwania 
sformułowane w Agendzie. Koncepcja, 
na której zbudowano Strategię jest spójna 
z wizją ONZ ukierunkowaną na zmiany, 
wizją świata wolnego od ubóstwa, gdzie 
każdy człowiek ma możliwość lepsze-
go życia. Koordynacyjną rolę w realiza-
cji przez Polskę założeń Agendy 2030 
objęło Ministerstwo Rozwoju, następ-
nie Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Techno logii6. 

5 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z 14.2.2017 w sprawie przyjęcia Strategii�na�rzecz�Odpowiedzialnego�Rozwo-
ju�do�roku�2020�(z�perspektywą�do�2030�r.), opublikowana w M.P. z 2017 r. poz. 260. Treść SOR dostępna 
na http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170000260/O/M 20170260.pdf.

6 Od 9.1.2018 koordynacją procesu wdrażania przez Polskę postanowień Agendy 2030 zajmuje się Mini-
sterstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Poprzednio (tj. od 15.3.2016) jednostką koordynującą politykę 
rozwojową państwa, w procesie implementacji przez Polskę postanowień Agendy 2030, było Ministerstwo 
Rozwoju.

7 W art. 21.

Agenda 20307 uznaje odpowiedzial-
ność każdego państwa za jej realiza-
cję na poziomie krajowym, regional-
nym i globalnym, z uwzględnieniem 
realiów, możliwości i stopnia rozwoju, 
biorąc pod uwagę poszanowanie naro-
dowej polityki i priorytetów rozwoju. 
Państwa członkowskie w ciągu naj-
bliższych 15 lat powinny więc dążyć 
do wdrożenia Agendy 2030 w ramach 
polityki krajowej, a także na poziomie 
regionalnym i globalnym, z poszanowa-
niem wewnętrznych zasad i priorytetów, 
biorąc pod uwagę specyfikę gospoda-
rek, odmienne realia krajowe, możliwości 
i poziom rozwoju. Przewidziane są rów-
nież działania następcze i mechanizmy 
przeglądu, które umożliwią monitoro-
wanie postępów i zapewnią rozliczalność 
wobec obywateli. Agenda 2030 zawiera 
17 celów zrównoważonego rozwoju. 

Rola NIK  
w monitorowaniu postępów 
Realizacja celów Agendy 2030 jest zada-
niem rządu, natomiast działania najwyż-
szych organów kontroli – wykonywane 
w ramach ich własnych uprawnień i priory-
tetów – koncentrują się na monitorowaniu, 
w jaki sposób władze publiczne wypeł-
niają swoje obowiązki na szczeblu krajo-
wym. Izba włączyła się w monitorowanie 



72 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Beata Błasiak-Nowak, Marzena Rajczewska

wdrażania postępów w osiąganiu celów 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z ISSAI 
5130 „Rola NOK w zrównoważonym roz-
woju”8 oraz wspiera wdrażanie Agendy 
2030 przez identyfikowanie problemów 
i dobrych praktyk zgodnie z ISSAI 12 

8 Dokument zawiera informację dotyczącą koncepcji zrównoważonego rozwoju i praktyczne wskazówki 
dla NOK, jaką rolę powinny pełnić w monitorowaniu wdrażania przez rządy krajowe celów zrównoważone-
go rozwoju, opublikowany na http://www.intosai.org/en/issai-executive-summaries/detail/detail/News/
issai-5130-sustainable-development-the-role-of-supreme-audit-institutions.html.

9 Zgodnie ze standardem ISSAI 12 najwyższe organy kontroli działają, aby stanowić wartość i korzyść dla oby-
wateli państw, w których funkcjonują. Międzynarodowe standardy kontroli ISSAI 12 opublikowane na http://
www.intosai.org/issai-executive-summaries/detail/detail/News/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-
audit-institutions-making-a-difference-to-the-lives-o.html.

„NOK przyczyniają się do poprawy jako-
ści życia obywateli”9. 

W związku z powyższym NIK przepro-
wadziła w pierwszym kwartale 2018 r. 
kontrolę: „Przygotowanie do wdraża-
nia celów zrównoważonego rozwoju  

Cele Agendy 2030

1. Koniec z ubóstwem

2. Zero głodu

3. Dobre zdrowie i jakośc życia

4. Dobra jakość edukacji

5. Równość płci

6. Czysta woda i warunki sanitarne

7. Czysta i dostępna energia

8. Wzrost gospodarczy i godna praca

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

10. Mniej nierówności

11. Zrównoważone miasta i społeczności

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

13. Działania w dziedzinie klimatu

14. Życie pod wodą

15. Życie na lądzie

16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

17. Partnerstwa na rzecz celów

Tabela 1. Cele zrównoważonego rozwoju Agendy 2030

Źródło: Rezolucja Przekształcamy�nasz�świat:�Agenda�na�rzecz�zrównoważonego�rozwoju�2030,s. 14, wer-
sja opublikowana na http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassem-
bly/docs/ globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf.
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Agendy 2030”10. Podjęła ją we współpra-
cy w ramach INTOSAI. Kontrola została 
przeprowadzona na podstawie standardów 
ISSAI oraz wypracowanego modelu i meto-
dyki (angielska nazwa kontroli: Performance 
Audit of Preparedness for Implementation 
of Sustainable Development Goals). NIK 
sprawdziła, na ile nowy model rozwoju 
dla Polski, nakreślony w Strategii na rzecz 

10 Wystąpienie z kontroli Przygotowanie�do�wdrażania�celów�zrównoważonego�rozwoju�Agendy 2030�do Mini-
stra Przedsiębiorczości i Technologii i wystąpienie pokontrolne do Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz raport 
z kontroli przygotowania do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 w Polsce opublikowane 
zostały na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli pod adresem https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/
przeksztalcamy-nasz-swiat-dla-zrownowazonego-rozwoju.html.

Odpowiedzialnego Rozwoju, wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom sformułowanym 
w Agendzie 2030 i czy administracja pu-
bliczna jest przygotowana do wdrażania, 
koordynowania i monitorowania Agendy.

W ocenie NIK, Polska podjęła działania 
w zakresie włączenia celów zrównoważo-
nego rozwoju do krajowej polityki rozwo-
ju, tworzenia struktury instytucjonalnej 

Rysunek 1. Wyniki kontroli przygotowania do wdrażania Agendy 2030 w Polsce

Źródło: Opracowanie własne zespołu kontrolnego na podstawie badań kontrolnych.

Koordynacja wdrażania na poziomie krajowym i rządowym
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oraz zapewnienia monitorowania postę-
pów realizacji Agendy 2030. 

Na poziomie krajowym zainicjowano 
skuteczne działania, które mogą zapew-
nić zintegrowanie celów zrównoważone-
go rozwoju wyznaczonych w Agendzie 
2030 z krajową polityką na rzecz rozwo-
ju. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju wyznaczono cele rozwoju spójne 
z celami zrównoważonego rozwoju przyję-
tymi w ONZ. Budowane jest partnerstwo 
administracji rządowej z innymi interesa-
riuszami na rzecz współzarządzania proce-
sami rozwojowymi i wspólnego wdrażania 
celów zrównoważonego rozwoju. Ponadto, 
podjęto działania mające na celu dobór 
wskaźników mierzących postęp w reali-
zacji celów. Wdrożenie krajowej Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zo-
stało zintegrowane z krajowymi ramami 
finansowymi.

Struktura instytucjonalna zarządzania 
wdrażaniem w Polsce celów zrównoważo-
nego rozwoju została przygotowana z zasto-
sowaniem zintegrowanego podejścia (whole- 
-of-government) i funkcjonuje zgodnie z za-
sadą niepomijania nikogo (no one will be 
left behind), przyjętą w Agendzie 2030.

W kontroli skorzystano z nowego podej-
ścia polegającego na wyszukaniu przez ze-
spół kontrolny dobrych praktyk stoso-
wanych w innych państwach i opisanych 
w dokumentach anglojęzycznych, przy-
noszących efekty w obszarach, w których 
jednostka kontrolowana może podejmo-
wać jeszcze inne działania niż dotychczas 
stosowane. NIK przedstawiła przykłady 
dobrych praktyk, dotyczących:

 • rozszerzania zintegrowanego podej-
ścia na poziomie lokalnym przez dobro-
wolne włączanie działań realizowanych 

przez jednostki samorządu terytorialnego, 
w tym również tych w ramach regional-
nych programów operacyjnych, w osiąganie 
celów zrównoważonego rozwoju;

 • zwiększania świadomości społeczeństwa 
dotyczącej wdrażania celów zrównoważo-
nego rozwoju Agendy 2030.

W wystąpieniach pokontrolnych NIK 
sformułowała następujące uwagi, w któ-
rych zaleciła kontrolowanym intensyfikację 
działań, aby zapewnić skuteczne i spójne 
osiągnięcie celów zrównoważonego roz-
woju w dalszej perspektywie wdrażania 
Agendy 2030:
1. Tworzenie społeczno-instytucjonalnego 
partnerstwa na rzecz wdrażania Agendy 
2030 powinno być kontynuowane i zin-
tensyfikowane w celu włączenia jak naj-
szerszego grona interesariuszy reprezen-
tujących różne środowiska. 
2. Promocja Agendy 2030 i upowszech-
nianie celów zrównoważonego rozwoju 
powinny mieć miejsce w różnych środowi-
skach i grupach społecznych, w szczegól-
ności należałoby wykorzystać możliwość 
zamieszczania informacji na temat Agendy 
na stronach internetowych ministerstw 
i urzędów.
3. Proces dostosowania krajowych wskaź-
ników do listy wskaźników przyjętych 
przez ONZ należy intensyfikować, aby 
zwiększać możliwość mierzenia postę-
pu w realizacji celów i prowadzenia sys-
tematycznej oceny wyników kraju rów-
nież na arenie międzynarodowej.
4. Prowadzenie, po zadeklarowanym prze-
glądzie w 2018 r., dalszych regularnych 
przeglądów postępów na szczeblu krajo-
wym i lokalnym, co może przełożyć się 
na utrzymanie stałego zainteresowania 
społeczeństwa sprawami dotyczącymi 
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zrównoważonego rozwoju. Systematyczne 
przeglądy mogą być podstawą do sformuło-
wania zaleceń w sprawie dalszych działań 

na różnych szczeblach i mogą przyczy-
niać się w istotny sposób do skutecznego 
wdrażania Agendy 2030 oraz zapewnienia, 

Tabela 2. Spójność celów rozwojowych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
z celami zrównoważonego rozwoju przyjętymi wraz z Agendą 2030

Źródło: Projekt rządowego raportu na temat wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w Polsce 
do przedstawienia na posiedzeniu ONZ w 2018 r.

Cel szczegółowy I Cel szczegółowy II Cel szczegółowy III

Trwały wzrost 
gospodarczy oparty 

coraz silniej na wiedzy, 
danych i doskonałości 

organizacyjnej

Rozwój społecznie 
wrażliwy i terytorialnie 

zrównoważony

Skuteczne państwo 
i instytucje służące 

wzrostowi oraz 
włączeniu społecznemu 

i gospodarczemu

 2. Zero głodu
 3. Dobre zdrowie i jakość życia
 4. Dobra jakość edukacji
 7. Czysta i dostępna energia
 8.  Wzrost gospodarczy  

i godna praca
 9.  Innowacyjność, przemysł, 

infrastruktura
10. Mniej nierówności
11.  Zrównoważone miasta  

i społeczności
12.  Odpowiedzialna konsumpcja 

i produkcja
13.  Działania w dziedzinie 

klimatu
16.  Pokój, sprawiedliwość 

i silne instytucje
17. Partnerstwa na rzecz celów

 1. Koniec z ubóstwem
 2. Zero głodu
 3. Dobre zdrowie i jakość życia
 4. Dobra jakość edukacji
 5. Równość płci
 6.  Czysta woda i warunki 

sanitarne
 8.  Wzrost gospodarczy i godna 

praca
 9.  Innowacyjność, przemysł, 

infrastruktura
10. Mniej nierówności
11.  Zrównoważone miasta 

i społeczności
16.  Pokój, sprawiedliwość 

i silne instytucje

 3. Dobre zdrowie i jakość życia
 8.  Wzrost gospodarczy  

i godna praca
 9.  Innowacyjność, przemysł, 

infrastruktura
11.  Zrównoważone miasta 

i społeczności
14. Życie pod wodą
16.  Pokój, sprawiedliwość 

i silne instytucje
17. Partnerstwa na rzecz celów

Obszary wpływające na osiągnięcie celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

 1. Koniec z ubóstwem
 2. Zero głodu
 3. Dobre zdrowie i jakośc życia
 4. Dobra jakość edukacji
 6. Czysta woda i warunki sanitarne
 7. Czysta i dostępna energia
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca

 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
11. Zrównoważone miasta i społeczności
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
14. Życie pod wodą
15. Życie na lądzie
16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje



76 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Beata Błasiak-Nowak, Marzena Rajczewska

że nikt nie zostanie pominięty w osiąganiu 
celów zrównoważonego rozwoju.
5. Zintensyfikowanie działań informują-
cych o preferencjach dla miast średnich 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze, 
aby wzbudzać zainteresowanie ich władz 
planowaniem i ubieganiem się o finansowa-
nie inwestycji. Ponadto wskazane jest dalsze 
dostosowywanie oferty wsparcia dla miast 
średnich w ramach dostępnych programów 
europejskich i krajowych środków budżeto-
wych do ich potrzeb. Chodzi o stworzenie 
dla nich preferencji, które pozwolą sukce-
sywnie zwiększać szanse tych miast w kon-
kurowaniu o środki z innymi miastami.

Podsumowanie
W 2018 r. Polska przedstawiła w ONZ 
pierwszy raport z realizacji celów zrówno-
ważonego rozwoju, w którym przedstawiła 
m.in. pozycję startową i postęp w realizacji 
Agendy 2030. Kontrola przeprowadzona 
przez NIK potwierdziła, że nadal aktual-
ne jest zobowiązanie państw do skutecz-
nego wdrożenia Agendy 2030, wyrażo-
ne w Deklaracji Ministerialnej z 2017 r., 
w której odnotowały one m.in., że:

 • tempo wdrażania musi być przyspieszo-
ne, w tym kontekście niezbędne są  zde-
cydowane działania na rzecz podniesienia 
świadomości na temat celów zrównowa-
żonego rozwoju Agendy 2030 na wszyst-
kich poziomach;

 • potrzebne jest również większe zaan-
gażowanie w partnerstwo i współpracę;

 • istotna jest rola narodowych przeglą-
dów w procesie wdrażania Agendy 2030, 
w tym szczególne znaczenie ma przy-
wództwo na najwyższym poziomie, włą-
czenie celów zrównoważonego rozwoju 
do krajowych planów i strategii rozwoju, 
a także potrzeba zaangażowania władz 
lokalnych;

 • należy budować potencjał narodowy słu-
żący monitorowaniu postępów wdrażania 
Agendy 2030.

BEATA BŁASIAK-NOWAK
doradca ekonomiczny,
MARZENA RAJCZEWSKA
doradca techniczny,
Departament Administracji Publicznej NIK

Słowa kluczowe: Agenda 2030, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, cele 
zrównoważonego rozwoju, administracja publiczna, szanse rozwojowe przyszłych generacji

Key words: Agenda 2030, Strategy for Responsible Development, sustainable development 
goals, public authorities, development opportunities of future generations
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Poland, along with 192 other countries, has committed itself to achieving the goals of the 
sustainable development of the United Nations 2030 Agenda to transform the world 
for the better. Each country is responsible for the implementation of the Agenda, taking 
into account its national realities, potential and priorities. The implementation of the 
2030 Agenda and its goals in Poland takes place through the Strategy for Responsible 
Development. The NIK audited preparedness for implementation of the 2030 Agenda 
sustainable development goals in Poland under the cooperative INTOSAI audit and 
it identified areas for possible intensification of activities, to ensure that the goals are 
achieved in the long-term perspective of the Agenda implementation.

Preparedness for Implementation  
of the 2030 Agenda in Poland

Sustainable Development Goals

Transforming Our World: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development1 adopted by 
the United Nations (UN) is a program of 
actions defining a sustainable development 
model at the global level. The sustainable 
development is a process of transformation, 
which ensures satisfying the needs of the 
present generation without diminishing 
the development opportunities of 
future generations, among others due 

1 Resolution A/RES/70/1 Transforming�our�world:�the�2030�Agenda�for�Sustainable�Development was adopted  
by the United Nations General Assembly during the Sustainable Development Summit held in New York 
on 25 September 2015.

2 Report of the World Commission on Environment and Development Our�Common�Future. United Nations,  
1987: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Desarrollosostenible/ 
Documents /Informe%20Brundtland%20(En%20ingl%C3%A9s).pdf.

3 Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (O.J. of 16 July 1997, no 78, item 483).

to integrated activities in the field of 
economic, social and environmental 
development. This understanding of the 
issue of the sustainable development was 
disseminated in the report of the G.H. 
Brundtland’s World Commission on 
Environment and Development, entitled 
Our Common Future2.

The Constitution of the Republic of 
Poland3 classifies the principle of sustainable 

BEATA BŁASIAK-NOWAK, MARZENA RAJCZEWSKA
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development among the most important 
principles of the Republic of Poland and 
it obliges to implement this concept. 
In accordance with Article 5 of the 
Constitution, the Republic of Poland shall 
safeguard the independence and integrity 
of its territory and ensure the freedoms and 
rights of persons and citizens, the security of 
the citizens, safeguard the national heritage 
and shall ensure the protection of the natural 
environment pursuant to the principles of 
sustainable development. In accordance 
with Article 74, public authorities shall 
pursue policies ensuring the ecological 
security of current and future generations. 
Protection of the environment shall be the 
duty of public authorities.

Implementation  
of the 2030 Agenda
Poland declared the implementation of the 
2030 Agenda and the implementation of its 
sustainable development goals. It is a task 
that requires cooperation between the entire 
administration and all interested parties. 
A new model of development for Poland 
outlined in the Strategy for Responsible 
Development4 meets the expectations 
formulated in the Agenda. The concept of 
sustainable and responsible development on 
which the Strategy was built is consistent 
with the UN vision focused on changes, 

4 Resolution no 8 of the Council of Ministers of 14 February 2017 on adoption of the Strategy for Responsible 
Development for the period up to 2030 including the perspective up to 2030 (M.P of 2017 item 260). The 
Strategy for Responsible Development is available at: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp /
WMP20170000260/O/M 20170260.pdf.

5  The Ministry of Enterprise and Technology has been coordinating the process of implementing the 2030 
Agenda since 9 January 2018. Previously, since 15 March 2016, the institution coordinating the national 
development policy in the process of implementation of the 2030 Agenda provisions had been the Ministry 
of Economic Development. 

with a vision of a poverty-free world, where 
every person has the opportunity to benefit 
from development. The coordinating role 
in implementing the assumptions of the 
2030 Agenda in Poland was taken by the 
Minister of Economic Development and 
continued by the Minister of Enterprise 
and Technology5.

The 2030 Agenda (Article 21) 
recognizes the responsibility of each state 
for its implementation at the national, 
regional and global level, taking into 
account different national realities, 
capacities and levels of development 
and respecting national policies and 
development priorities. The member 
states over the next 15 years should 
then endeavour to implement the 
Agenda within the national policy, and 
also on the regional and global level with 
respect to their internal standards and 
priorities with consideration of the 
specific features of their economies, 
different national realities, possibilities 
and levels of development. There are 
also the follow-up and review measure 
provided in the Agenda which will make 
it possible to monitor the progress in 
implementing the results and to ensure 
the accountability towards the citizens. 
The Agenda contains 17 sustainable 
development goals.
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The role  
of the Supreme Audit Office 
The 2030 Agenda sustainable development 
goals are to be implemented by the 
government, while the activity of the 
Supreme Audit Institutions – performed 
within their own powers and priorities – 
focus on monitoring how public authorities 
fulfil their obligations at the national level. 

6 The document offers an overview of the concept of sustainable development and includes practical guid-
ance to SAIs how to integrate sustainable development into their audit work. It was published at: http://
www.intosai.org/en/issai-executive-summaries/detail/detail/News/issai-5130-sustainable-development 
-the-role-of-supreme-audit-institutions.html.

The Supreme Audit Office of Poland is 
involved in monitoring the implementation 
of progress in achieving the Agenda in 
accordance with the standard ISSAI 5130 
“The Role of Supreme Audit Institutions”6 
and it supports implementation of the 
Agenda through identifying problems 
and good practice in accordance with the 
standard ISSAI 12 “The Value and Benefits 

The 2030 Agenda goals

1. No poverty

2. Zero hunger

3. Good health and well-being

4. Quality education

5. Gender equality

6. Clean water and sanitation

7. Affordable and clean energy

8. Decent work and economic growth

9. Industry, innovation and infrastructure

10. Reduced inequalities

11. Sustainable cities and communities

12. Responsible consumption and production

13. Climate action

14. Life below water

15. Life on land

16. Peace, justice and strong institutions

17. Partnerships for the goals

Figure 1. The 2030 Agenda sustainable development goals

Source: Resolution A/RES/70/1 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Develop-
ment published at <http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassem-
bly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf>, p. 14.
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of Supreme Audit Instructions – making 
a difference to the lives of citizens”7.

Due to the above, in the first quarter 
of 2018, the Supreme Audit Office of 
Po land carried out an audit Preparedness 
for implementation of the 2030 Agenda 

7 In accordance with the standard ISSAI 12, the Supreme Audit Offices work in order to add value to society 
and make a difference in the lives of citizens. It was published at: http://www.intosai.org/en/issai-execu-
tive-summaries/detail/detail/News/issai-12-the-value-and-benefits-of-supreme-audit-institutions-mak-
ing-a-difference-to-the-lives-o.html.

8 The audit reports addressed to the Minister of Enterprise and Technology and to the Minister of Investment 
and Development (in Polish) and the final report on preparedness for implementation of the 2030 Agenda sus-
tainable development goals in Poland (in English) were published at the website of the Supreme Audit Office of 
Poland:<https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/przeksztalcamy-nasz-swiat-dla-zrownowazonego-rozwoju.html>.

sustainable development goals8. It was 
performed in the international framework 
of a common audit based on the ISSAI 
standards and a  single model and 
methodology developed by the INTOSAI. 
The Supreme Audit Office of Poland has 

Figure 2. Performance audit of preparedness for implementation of the 2030 Agenda 
in Poland – at a glance

Source: Own elaboration by the audit team based on audit results.

Coordination of implementation at the national and government level

Determination of national priorities  
in the 2030 Agenda

Mapping of actions and institutions  
in the 2030 Agenda

Identification and assurance of resources

Ensuring cohesion of the Strategy for 
Responsible Development with the 2030 Agenda

Further adjustment 
of support for 
declining cities 
adequate for 

needs

Building 
comprehensive 

partnership

Promotion and 
dissemination

Adjustment 
of national 
indicators

Regular review 
in accordance 

with the national 
and International 

requirements

Activities completed

Activities  
to be continued  
and intensified

Activities in progress
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audited whether the new development 
model for Poland, outlined in the Strategy 
for Responsible Development meets the 
expectations formulated in the 2030 
Agenda and how the public administration 
is prepared to implement, coordinate, and 
monitor the Agenda.

In the opinion of the Supreme Audit 
Office of Poland, effective actions 
at the national level were initiated in 
order to integrate the 2030 Agenda 
sustainable development goals into 
the national development policy, to 
build the institutional structure and to 
prepare monitoring of the progress of the 
Agenda implementation, which can ensure 
preparedness for its implementation. 

At the national level, there were effective 
actions initiated, which can ensure 
integration of the 2030 Agenda sustainable 
development goals with the national 
development policy. In the Strategy for 
Responsible Development there were 
development objectives adopted which are 
coherent with the sustainable development 
goals adopted by the United Nations in 
the Agenda. The partnership of the 
government administration is built with 
other stakeholders for co-management 
of the development processes and for 
common implementation of the sustainable 
development goals. Moreover, actions have 
been taken in order to select indicators 
measuring progress in implementation of 
the sustainable development goals. The 
implementation of the national Strategy for 
Responsible Development was integrated 
with the national financial framework.

In the preparation of the institutional 
structure for management of the 
Agenda implementation in Poland, 

a whole-of-government approach and 
a principle that the no one will be left 
behind were applied. 

In the audit the new approach was 
applied consisting in conducting research 
by the audit team in order to identify 
examples of good practice applied in 
other countries and presented in English 
language documents, bringing positive 
results. The Supreme Audit Office of 
Poland put for consideration of the audited 
entities examples of good practice in other 
countries as regards:

 • extending the creation of an integrated 
approach at the local level through 
voluntary inclusion of activities carried out 
by local government units, including those 
implemented under regional operational 
programs in achieving sustainable 
development goals;

 • measures undertaken to increase public 
awareness of the 2030 Agenda sustainable 
development goals.

In the audit reports the Supreme Audit 
Office of Poland formulated the following 
comments, where it recommended 
to the audited entities continuation 
and intensification of their actions 
undertaken in order to ensure effective 
and consistent achievement of the 2030 
Agenda sustainable development goals in 
the longer perspective:
1. The creation of a socio-institutional 
partnership for the implementation of the 
2030 Agenda should be continued and 
intensified in order to include the widest 
possible range of stakeholders representing  
different environments.
2. The promotion of the 2030 Agenda and 
dissemination of sustainable development 
goals should be intensified in different 
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environments and social groups, in particular 
the possibility of posting information on the 
2030 Agenda on the websites of ministries 
and offices should be used.

3. The process of adjusting national 
indicators to the list of indicators adopted 
by the UN should be intensified in order to 
increase the possibility of measuring progress 

The Strategy specific 
objective 1

The Strategy specific 
objective 2

The Strategy specific 
objective 3

Sustainable economic 
growth increasingly driven 

by knowledge, data and 
organizational excellence

Socially sensitive  
and territorially 

sustainable  
development

Effective state and 
economic institutions 

contributing to growth, 
as well as social and 
economic inclusion

 2.  Zero hunger
 3.  Good health and well-being
 4.  Quality education
 7.  Affordable and clean energy
 8.  Decent work and economic 

growth
 9.  Industry, innovation  

and infrastructure
10.  Reduced inequalities
11.  Sustainable cities  

and communities
12.  Responsible consumption 

and production
13.  Climate action
16.  Peace, justice and strong 

institutions
17.  Partnerships for the goals

 1.  No poverty
 2.  Zero hunger
 3.  Good health and well-being
 4.  Quality education
 5.  Gender equality
 6.  Clean water and sanitation
 8.  Decent work and economic 

growth
 9.  Industry, innovation  

and infrastructure
10.  Reduced inequalities
11.  Sustainable cities  

and communities
17.  Partnerships for the goals

 3.  Good health and well-being
 8.  Decent work and economic 

growth
 9.  Industry, innovation  

and infrastructure
11.  Sustainable cities  

and communities
14.  Life below water
16.  Peace, justice and strong 

institutions
17.  Partnerships for the goals

Areas contributing to achievement of the objectives  
of the Strategy for Responsible Development

 1. No poverty
 2. Zero hunger
 3. Good health and well-being
 4. Quality education
 6. Clean water and sanitation
 7. Affordable and clean energy
 8. Decent work and economic growth

 9. Industry, innovation and infrastructure
11. Sustainable cities and communities
12. Responsible consumption and production
13. Climate action
14. Life below water
15. Life on land
16. Peace, justice and strong institutions

Figure 3. Coherence of the development goals adopted in the Strategy�for�Responsible�
Development with the 2030 Agenda sustainable development goals

Source: The 2018 Report on implementation of the sustainable development goals in Poland, prepared 
by the Minister of Enterprise and Technology in Polish and presented at the United Nation sin July 2018: 
<https://www.mpit.gov.pl/media/54729/Raport_VNR_wer_do_uzgodnien_20180330.pdf>, p. 14.
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in achieving the goals and conducting regular 
assessment of the country’s performance 
also on the international arena.
4. After the declared voluntary review in 
2018, further regular reviews of progress 
at the national and local level should be 
conducted, which can bring value in the 
form of maintaining continued interest for 
sustainable development in the society. 
Systematic reviews can be the basis for 
making recommendations for further 
actions at various levels and can contribute 
significantly to the effective implementation 
of the 2030 Agenda and to ensure that no 
one is left behind in implementing the 
sustainable development goals.
5. Information activities on preferences 
offered for medium-sized cities losing 
their socio-economic functions should be 
intensified, in order to stimulate interest 
in the cities in planning and applying for 
support. It is advised further adjustment 
of the offer of support for medium-sized 
cities within the framework of the available 
European programs and domestic budget 
funds in accordance with the reasons 
that cause the medium-sized cities to 
be in danger of degradation and offering 
preferences that will gradually increase the 
chances of the medium-sized cities losing 
socio-economic functions in competing 
for funds with other cities.

Conclusion
In 2018 Poland presented in the 
United Nations its first report on the 

9  Implementation�of�the�Sustainable�Development�Goals�in�Poland.�The�2018�National�Report�– the document 
was adopted by the Council of Ministers on 5 June 2018 and presented at the ministerial session of the 
United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development in July 2018.

implementation of the sustainable 
development goals in Poland9, where it 
described, among others, the starting 
position and progress achieved in the 
implementation of the 2030 Agenda. 
The NIK audit has confirmed that the 
commitment of the member countries 
is still valid to effectively implement the 
2030 Agenda, which was expressed in the 
Ministerial Declaration of 2017, where the 
countries noted that:

 • the speed of implementation must be 
accelerated, in this context there is a need 
for decisive actions to raise awareness of 
the 2030 Agenda sustainable development 
goals at all levels;

 • a greater commitment in partnership 
and cooperation is also needed;

 • the role of national reviews in the 
2030 Agenda implementation process is 
important, including top-level leadership, 
inclusion of sustainable development 
goals in national development plans and 
strategies, as well as the need to involve 
local authorities;

 • the national capacity to monitor the 
progress in implementation of the 2030 
Agenda should be built.

BEATA BŁASIAK-NOWAK
economic advisor
MARZENA RAJCZEWSKA
technical advisor
Supreme Audit Office
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Utrzymanie dróg 
przez JST

W latach 2004–2017 gminy 
otrzymały w zarząd blisko 
1,4 tys. km starych dróg kra-
jowych, które po wybudowaniu 
i oddaniu do użytkowania no-
wych dróg krajowych, w tym 
dróg ekspresowych lub auto-
strad, przestały pełnić swoją 
dotychczasową funkcję. Naj-
wyższa Izba Kontroli oceniła, 
czy jednostki samorządu te-
rytorialnego (JST) zapewniły 
właściwą organizację ruchu 
i utrzymanie przejętych dróg. 
Kontrolę przeprowadzono 
w 12 urzędach gmin, dwóch 
starostwach powiatowych, 
siedmiu powiatowych zarzą-
dach dróg oraz w pięciu wo-
jewódzkich zarządach dróg. 
Badaniem objęto okres od 
2004 r. do 2017 r.

Zarządzanie  
drogami wojewódzkimi

Utrzymanie należytego stanu 
infrastruktury drogowej, jak 
również prawidłowość zarzą-
dzania tą infrastrukturą, ma 
istotny wpływ na poprawę 
bezpieczeństwa oraz wygo-
dę ruchu. Z tego względu NIK 
przeprowadziła kontrolę oraz 
ocenę działań zarządców dróg 
wojewódzkich w: Łódzkiem, 

Małopolskiem, Mazowieckiem 
i Podlaskiem oraz Miejskim 
Zarządzie Dróg w Płocku i Za-
rządzie Dróg Miejskich w War-
szawie. Sprawdzono m.in.: rze-
telność działań planistycznych 
dotyczących rozwoju, finanso-
wania, budowy i remontowania 
dróg; prowadzenie ewiden-
cji dróg; wykonywanie zadań 
związanych z utrzymaniem na-
wierzchni dróg, chodników 
i urządzeń zabezpieczających 
ruch; rzetelność przeprowa-
dzania okresowych kontroli 
stanu technicznego dróg. Ba-
danie dotyczyło okresu od roku 
2014 do III kwartału 2017 r. 

Awans 
zawodowy nauczycieli

Analizie poddano wprowa-
dzony w 2000 r. system awan-
su zawodowego nauczycieli. 
Sprawdzono czy: postępo-
wanie w sprawie nadawania 
nauczycielom stopni awansu 
zawodowego jest rzetelnie pro-
wadzone; ten awans skutkuje 
pozytywną zmianą w działal-
ności dydaktyczno-wychowaw-
czo-opiekuńczej szkoły; szkoły 
i placówki oświatowe wprowa-
dzają mechanizmy motywujące 
nauczycieli dyplomowanych do 
dalszego rozwoju zawodowe-
go. Badanie przeprowadzono 
w Ministerstwie Edukacji Na-

rodowej, Ministerstwie Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Cen-
trum Edukacji Artystycznej 
w Warszawie, pięciu kurato-
riach oświaty, dziesięciu jed-
nostkach samorządu terytorial-
nego, 24 szkołach publicznych. 
Kontrola dotyczyła lat szkol-
nych 2015/2016–2017/2018.

Kuratorzy sądowi

Sprawdzono prawidłowość 
realizowania przez kuratorów 
sądowych zadań związanych 
z wykonywaniem orzeczeń 
sądu o charakterze kontrolnym, 
wychowawczo-resocjalizacyj-
nym, diagnostycznym i profi-
laktycznym. Ocenie podda-
no także nadzór i kontrolę nad 
działalnością kuratorów, jak też 
czynności podejmowane w celu 
skoordynowania i usprawnienia 
ich pracy. Skontrolowano Mini-
sterstwo Sprawiedliwości, pięć 
sądów okręgowych i dziesięć 
rejonowych. Badaniem objęto 
lata 2014–2017 (do zakończe-
nia kontroli).

Akademie morskie

NIK sprawdziła wykorzysty-
wanie przez podmioty prywat-
ne obiektów i sprzętu należą-
cych do Akademii Morskiej 
w Gdyni i Akademii Morskiej 
w Szczecinie, jak też gospoda-
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rowanie posiadanym mieniem 
przez obie uczelnie. Kontro-
lę przeprowadzono we wspo-
mnianych szkołach wyższych 
oraz w Studium Doskonale-
nia Kadr Akademii Morskiej 
w Gdyni. Badanie dotyczyło 
lat 2015–2017. 

Wydzierżawianie 
szpitali

Najwyższa Izba Kontroli pod-
jęła się zbadania prawidłowości 
wydzierżawiania szpitali sta-
nowiących mienie komunal-
ne. Sprawdzono czy dokonano 
tego w sposób rzetelny i legalny 
i czy w umowach dzierżawy 
zabezpieczono interes powia-
tu. Kontrolą objęto starostwa 
powiatowe w Pszczynie, Bia-
łogardzie, Opatowie i Łasku 
oraz Regionalne Centrum Me-
dyczne w Białogardzie. Badanie 
dotyczyło okresu od 2010 r. do 
końca sierpnia 2017 r.

Przewóz towarów 
niebezpiecznych

Izba sprawdziła, czy działania 
podejmowane przez organy 
administracji publicznej oraz 
jednostki odpowiedzialne za 
organizację i nadzór nad prze-
wozem drogowym towarów nie-
bezpiecznych (TN) skutecznie 
eliminowały zagrożenia wyni-
kające z ich transportowania. 
Skontrolowano Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa, 
Transportowy Dozór Technicz-
ny, urzędy wojewódzkie, urzędy 
marszałkowskie oraz komendy 
wojewódzkie Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Badaniem objęto 
lata 2015–2017 (I półrocze). 
Ponieważ w 2012 r. weszły 
w życie nowe przepisy regu-
lujące przewóz TN, a także na 
potrzebę analizy porównawczej, 
sprawdzono również dokumen-
ty z lat 2012–2014.

Sieci wodociągowe 
w miastach

Kontrola została podjęta z inicja-
tywy własnej NIK, w związku 
z licznymi doniesieniami praso-
wymi oraz skargami kierowany-
mi do Izby, z których wynikało, 
że polskie sieci wodociągowe są 
przestarzałe i awaryjne, a po-
ziom świadczonych usług wodo-
ciągowych nie uzasadnia wyso-
kiej ceny za dostarczaną wodę. 
W związku z tym kontrolerzy 
sprawdzili, czy działania podej-
mowane w wybranych miastach 
i przedsiębiorstwach wodocią-
gowo-kanalizacyjnych zapew-
niają dostawę wody o odpowied-
niej jakości, w dostatecznej ilo-
ści oraz pod wystarczającym 
ciśnieniem. Badaniem, które 
dotyczyło okresu od 1 stycz-
nia 2015 r. do 31 marca 2017 r., 
objęto 12 miast i 12 przedsię-
biorstw wodociągowo-kanali-
zacyjnych. 

Porty morskie

Oceniono skuteczność działań 
organów administracji pań-
stwowej i zarządcy infrastruk-
tury kolejowej na rzecz popra-
wy dostępu od strony morza 
i od strony lądu do portów mor-
skich o podstawowym znacze-
niu dla gospodarki narodowej 
(Gdańsk, Gdynia, Szczecin 
i Świnoujście). Skontrolowano 
Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa, Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, zarządcę infra-
struktury kolejowej, Regiony 
Inwestycyjne ww. zarządcy, 
urzędy morskie. Badaniem 
objęto lata 2014–2017. 

Miejsca 
obsługi podróżnych

Inspiracją do przeprowadzenia 
kontroli były interpelacje posel-
skie dotyczące miejsc obsługi 
podróżnych (MOP) na auto-
stradach i drogach ekspreso-
wych, a także publikacje po-
święcone tym zagadnieniom na 
stronach internetowych czaso-
pism i portali ogólnospołecz-
nych oraz branżowych. Z tych 
źródeł wynikało, że istotnym 
problemem dla podróżnych 
korzystających z dróg klasy 
A i S jest brak na niektórych 
odcinkach niezbędnego wypo-
sażenia w obiekty i urządzenia 
obsługi uczestników ruchu. Izba 
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postanowiła zatem sprawdzić  
prawidłowość projektowania, 
budowy i eksploatacji MOP-ów 
znajdujących się przy drogach 
szybkiego ruchu. Badanie, które 
objęło lata 2012–2017, przepro-
wadzono w centrali Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Warszawie oraz jej 
sześciu oddziałach wojewódz-
kich w: Lublinie, Łodzi, Po-
znaniu, Warszawie, Wrocławiu 
i Zielonej Górze.

Dostęp do ginekologa 
na wsi

NIK zbadała, czy kobietom 
mieszkającym na wsi zapew-
niono dostęp do ginekologicz-
nej i położniczej opieki me-
dycznej wykonywanej w wa-
runkach ambulatoryjnych, 
zgodnie z obowiązującymi 
standardami. Skontrolowano 
osiem oddziałów wojewódz-
kich Narodowego Funduszu 
Zdrowia oraz 24 podmioty 
lecznicze udzielające świad-
czeń w gminach wiejskich 
i miejsko-wiejskich. Badaniem 
objęto lata 2016–2017.

Ochrona powietrza

Przeprowadzona w 2014 r. kon-
trola NIK wykazała, że Polska 
jest jednym z krajów Unii Eu-
ropejskiej z najgorszą jakością 

powietrza. Dodatkowym nie-
pokojącym zjawiskiem była 
wyjątkowo duża skala prze-
kroczeń poziomów niektó-
rych zanieczyszczeń powietrza 
w stosunku do wartości pożą-
danych, w tym rakotwórczym 
Benzo(a)pirenem (B(a)P), 
 którego stężenie w Polsce było 
zdecydowanie najwyższe spo-
śród wszystkich krajów Wspól-
noty. Ostatnia kontrola ochro-
ny powietrza została przepro-
wadzona z inicjatywy własnej 
NIK; miała ona na celu m.in. 
ocenę stanu realizacji wnio-
sków sformułowanych w wy-
niku wcześniejszych kontro-
li. Badaniem objęto działania 
podmiotów publicznych mają-
ce na celu ograniczenie emisji 
substancji stanowiących naj-
większy problem dla jakości 
powietrza w Polsce, tj. pyłów 
zawieszonych (PM10 i PM2,5), 
B(a)P oraz dwutlenku azotu 
(NO2). Skontrolowano trzy 
ministerstwa, pięć urzędów 
marszałkowskich i 13 urzędów 
miast. Badany okres obejmował 
lata 2014–2017 (I półrocze).

Kredyty walutowe

Kontrola przeprowadzona z ini-
cjatywy NIK. Była odpowiedzią 
na liczne postulaty obywateli 
o sprawdzenie dotychczasowych 
działań organów odpowiedzial-

nych za ochronę konsumentów 
na rynku finansowym wobec nie-
dozwolonych praktyk stosowa-
nych przez banki przy udzielaniu 
kredytów objętych ryzykiem wa-
lutowym. Skontrolowano Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów, Komisję Nadzoru Fi-
nansowego (KNF), Rzeczni-
ka Finansowego (RF), urzędy 
miast w Warszawie, Krakowie 
i Olsztynie. Badaniem objęto lata 
2005–2017, z zastrzeżeniem, że 
kontrola KNF była ograniczona 
do okresu 2008–2017, gdyż wcze-
śniej Komisja nie sprawowała 
nadzoru bankowego. Kontrola 
RF była ograniczona do okresu 
od utworzenia tej państwowej 
osoby prawnej, tj. 11 październi-
ka 2015 r., do zakończenia czyn-
ności kontrolnych.

Karta Polaka

Kontrolerzy Izby zbadali, czy 
prawidłowo przyznawano Karty 
Polaka osobom zamieszkałym 
za wschodnią granicą Polski. 
Czynności kontrolne prze-
prowadzono w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, Radzie 
do Spraw Polaków na Wscho-
dzie, ambasadzie RP w Astanie, 
czterech konsulatach general-
nych RP w: Grodnie, Lwowie, 
Łucku i Winnicy. Badanie do-
tyczyło lat 2015–2017.
 (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2018 r., <www.nik.gov.pl>.
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Szara strefa stanowi przedmiot zainteresowania ekonomistów począwszy 
od wielkiego kryzysu lat 30. ubiegłego wieku, a systematyczne badania 
tego zjawiska zaczęły się w latach 70. XX wieku. Towarzyszy procesom 
gospodarczym niezależnie od systemu gospodarczego. Artykuł dotyczy 
szarej strefy w działalności turystycznej, omawia przyczyny i przejawy 
jej istnienia oraz szacuje wielkość strat budżetu państwa z tego powodu.

Szara strefa i luka podatkowa 
w działalności turystycznej

Jak ograniczyć straty budżetu państwa

Państwo 
i społeczeństwo

WANDA KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA, 

TADEUSZ SMUGA, PIOTR WAŻNIEWSKI

Podczas przygotowania artykułu, obok ana-
lizy wybranych pozycji literatury i doku-
mentów, wykorzystano metody matema- 

1 Artykuł stanowi rozwinięcie wybranych fragmentów raportu: Wpływy�podatkowe�z�turystyki�w�Polsce�w�latach�
2014–2016, Warszawa 2017, opracowanego dla Ministerstwa Sportu i Turystyki przez zespół Instytutu Badań 
Rynku, Konsumpcji i Koniunktur-PIB w składzie:Tadeusz Smuga (kierownictwo), Wanda Karpińska-Mizielińska, 
Grzegorz Konat, Lidia Kuczewska, Katarzyna Wasilik, Piotr Ważniewski; w artykule uaktualniono niektóre dane.

tyczno-statystyczne. Podstawą badań były 
informacje z baz danych Ministerstwa 
Finansów i Głównego Urzędu Statysty-
cznego dotyczące lat 2014–20161. Ze 
względu na niewielki udział działalności 
turystycznej w PKB i dochodach budżetu 
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państwa, straty budżetowe wynikające z ist-
nienia szarej strefy w tej branży, w stosunku 
do ogółu dochodów podatkowych, są rów-
nież nieznaczne. W liczbach bezwzględnych 
jest to jednak istotna suma, co uzasadnia 
podjęcie niniejszego tematu. 

Pojęcie, przyczyny 
i przejawy szarej strefy 
Zjawisko szarej strefy w gospodarce 
jest wielowymiarowe, niejednorodne 
i trudne do zdefiniowania. W literaturze 
przedmiotu zarówno polskiej, jak i zagra-
nicznej, brakuje jednolitego określenia 
tego zjawiska. Ułatwiłoby to prowadze-
nie analizy porównawczej między kraja-
mi, a także wypracowanie odpowiednich 
metod badań, umożliwiających porówny-
walność formułowanych na ich podstawie 
wniosków2. Często zamiennie używa się 
również takich pojęć, jak gospodarka: nie-
formalna, ukryta, nieewidencjonowana, 
równoległa, drugiego obiegu, nielegalna, 
czy też niezgłoszona. Według jednej z naj-
bardziej rozpowszechnionych w analizach 
definicji, sformułowanej przez Friedricha 
Schneidera z Uniwersytetu w Linzu, szara 
strefa to: „…wszelkie działania gospodar-
cze, które przyczyniają się do oficjalnego 
(albo obserwowanego) tworzenia PKB, 
ale które pozostają bezpośrednio nie za-
rejestrowane – pozostają niezmierzone 
lub nie są zgłaszane”3. Nie zalicza się do niej 

2 F. Schneider: Implausible�Large�Differences�of�the�Size�of�the�Underground�Economies�in�Highly�Developed�
European�Countries?�A�Comparison�of�Different�Estimation�Methods, Johannes Kepler Universitat Linz 2017, 
Mai 4, s. 22.

3 F. Schneider, D. H. Enste: Shadow�Economies:�Size,�Causes�and�Consequences,�“Journal of Economic  
Literature”, Vol. XXXVIII, March 2000, s. 78. 

4 L. E. Feige: Defining�and�Estimating�Underground�and�Informal�Economies:�the�New�Institutional�Economics�
Approach, University of Wisconsin 1990, Madison, s. 7-10. 

z reguły tzw. produkcji gospodarstw do-
mowych na własny użytek. 

W definiowaniu szarej strefy często 
wykorzystywane jest podejście enume-
ratywne, polegające na wyliczeniu i cha-
rakterystyce poszczególnych jej skład-
ników lub  przejawów. Działalność 
w tej strefie związana jest z nieprze-
strzeganiem obowiązujących przepisów 
prawa. Ze względu na rodzaj łamanych 
reguł wyróżnia się w niej: (i) gospodarkę 
nielegalną (illegal economy) obejmującą 
produkcję wyrobów i usług zabronionych 
przez prawo; (ii) gospodarkę niezgłoszoną 
(unreported economy) – działania, z któ-
rych dochód jest niezgłaszany organom 
podatkowym; (iii) gospodarkę niezareje-
strowaną (unrecorded economy), prowa-
dzoną przez podmioty nierejestrujące swej 
działalności w oficjalnych statystykach 
oraz (iv) gospodarkę nieformalną (informal 
economy) obejmującą działania prowadzo-
ne okazjonalnie lub na bardzo małą skalę, 
a także nieewidencjonowane (np. okazjo-
nalny wynajem pokoi, nierejestrowane 
korepetycje)4. Istnieje jednak też istotna 
sfera mikroprzedsiębiorstw, które dzia-
łają legalnie, opłacają kartę podatkową, 
ale wartość ich produkcji nie jest ujmo-
wana w większości oficjalnych statystyk.

Z kategorią szarej strefy łączy się po-
jęcie tzw. luki podatkowej, a więc róż-
nicy pomiędzy wielkością dochodów 
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podatkowych, które powinny – na pod-
stawie obowiązujących regulacji i skali 
aktywności gospodarczej – wpływać 
do sektora finansów publicznych, a wiel-
kością dochodów podatkowych faktycz-
nie zrealizowanych. Szara strefa przyczy-
nia się do powiększenia luki podatkowej, 
gdyż stanowi ona część faktycznej (chociaż 
nieobserwowanej) aktywności gospodar-
czej, która – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa – powinna być opo-
datkowana5.

Brak jednolitej terminologii dotyczy 
również dokumentów organizacji mię-
dzynarodowych. Najczęściej stosuje 
się pojęcie „gospodarka nieobserwowa-
na” (non-observed economy)6. Używane 
są w nich także takie kategorie pojęciowe, 
jak „gospodarka nieformalna” i „gospodar-
ka nielegalna”, które traktowane są jako ele-
menty gospodarki nieobserwowanej. 
Podobnie podchodzi do tych kwestii GUS, 
który w swych szacunkach stosuje rów-
nież pojęcie gospodarki nieobserwowanej. 
W swych opracowaniach odróżnia szarą 
gospodarkę – rozumianą jako działania pro-
dukcyjne w sensie ekonomicznym i legalne 
pod względem spełniania norm prawnych, 
ale ukrywane przed władzami publicznymi 

5 K. Raczkowski, B. Mróz: Luka�podatkowa�w�gospodarce�światowej, [w:]�Przeciwdziałanie�szarej�strefie�w Pol-
sce�2015-16, The Global Compact Network Poland, EY-Polska, Warszawa 2017, s. 26.

6 Na przykład w „European System of Accounts (ESA) 2010” i „System of National Accounts (SNA) 2008”. 
Komisja Europejska w “European System of Accounts. ESA 2010”, wprowadziła definicję szarej strefy 
jako tożsamej z gospodarką nieobserwowaną. Definicja ta ma wpływ na zakres i zasięg szacunków przygo-
towywanych przez krajowe urzędy statystyczne.

7 GUS w rachunkach narodowych do działalności nielegalnej zalicza: czerpanie korzyści majątkowych z ty-
tułu świadczenia usług seksualnych przez inne osoby, czyli sutenerstwo; produkcję i handel narkotykami 
oraz przemyt papierosów. Niekiedy trudno jest dostrzec różnicę między szarą gospodarką i działalnością 
nielegalną. W Polsce np. w przypadku prostytucji trzeba było oddzielić dochody uzyskane przez osoby bez-
pośrednio świadczące usługi seksualne, zaliczając je do szarej strefy i sutenerstwo zabronione przez prawo, 
będące więc działalnością nielegalną.

– od gospodarki nielegalnej, obejmującej 
działania zakazane przez prawo. Oba te ro-
dzaje działalności traktuje jako elementy 
gospodarki nieobserwowanej. Do działal-
ności nielegalnej zalicza: produkcję wyro-
bów i usług, których sprzedaż, dystrybucja 
lub posiadanie jest zabronione przez prawo 
oraz działalność produkcyjną prowadzo-
ną przez wytwórców nieposiadających 
do tego niezbędnych uprawnień, zezwo-
leń, czy też licencji7. 

Oszacowanie rozmiarów szarej strefy 
ma ogromne znaczenie dla sprawnego 
funkcjonowania państwa i gospodarki, 
co sprawia, że instytucje zajmujące się 
statystykami narodowymi do jej oszaco-
wania przywiązują dużą wagę. W opraco-
wanym w 2002 r. przez OECD podręcz-
niku dotyczącym szacowania rozmiarów 
gospodarki nieobserwowanej stwierdzo-
no m. in. że: „Ujęcie w rachunkach naro-
dowych pełnej działalności gospodarczej 
danego kraju jest istotnym warunkiem za-
pewnienia ich wysokiej jakości. Jest to jed-
nak trudne, ze względu na niemożność 
dokładnego określenia zakresu niektórych 
spośród tych działań, które są ukrywane, 
nielegalne, nieformalne, stanowiące pro-
dukcję gospodarstwa domowego na własny 
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użytek lub z powodu braków w podsta-
wowym systemie gromadzenia danych”8. 
Działania te określono jako nieobserwo-
wane. W literaturze polskiej używa się 
z reguły terminu szara strefa w szerszym 
znaczeniu, obejmującym również dzia-
łalność nielegalną, a więc jako synonimu 
gospodarki nieobserwowanej9. 

Jako główne przyczyny występowania 
szarej strefy w gospodarce w literaturze 
przedmiotu10 wymienia się:

 • zbyt wysokie obciążenia finansowe zwią-
zane z prowadzeniem legalnej działalności 
gospodarczej, przede wszystkim podatki 
i inne obciążenia finansowe (np. fundu-
szu płac);

 • skomplikowany, wewnętrznie sprzeczny 
i niestabilny system prawny, zniechęcający 
potencjalnych przedsiębiorców do podej-
mowania ryzyka prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

 • zbyt duże obciążenia administracyjne, 
w tym obowiązki sprawozdawcze; obo-
wiązkowe koncesje i zezwolenia niezbęd-
ne do prowadzenia określonych rodzajów 
działalności; 

 • słabość instytucji państwa i brak sku-
teczności w rozwiązywaniu problemów 
społecznych, w tym ubóstwa i bezrobocia;

8 Measuring�the�Non-Observed�Economy.�A�Handbook,�OECD, Paris 2002, s. 3.
9 Przy opracowywaniu niniejszego artykułu przyjęto w zasadzie definicje GUS, jednak kategoria „szara stre-

fa”, zgodnie z dość powszechną praktyką, używana jest w szerszym znaczeniu, a więc jako równoznaczna 
z pojęciem gospodarki nieobserwowanej. Jedynie w rozdz. 3 „Udział szarej strefy w wartości dodanej”, za-
stosowano termin GUS – „gospodarka nieobserwowana”, gdyż obliczenia przeprowadzone w tym rozdziale 
oparte są na danych GUS.

10 A. Buszko: Poziom�szarej�strefy�w�Polsce�w�kontekście�luki�podatkowej, „Annales Universitatis Maria Curie-
-Skłodowska”, Lublin Polonia sectio H - Oeconomia” 2017, Vol. Li, 4, s. 49.

11 W wypadku usług zdrowotnych na 35 krajów członkowskich OECD, Polska zajęła przedostatnie 34. miej-
sce, wyprzedzając tylko Grecję. Niewiele lepsza jest pozycja Polski pod względem zaufania do policji – 32. 
miejsce. Równie krytycznie oceniane są w Polsce usługi edukacyjne. Por. OECD (2013), Government�at�
a�Glance�2013; D. Pauch: Zjawisko�szarej�strefy�w�gospodarce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego” nr 864, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 76/2015, t. 1, Szczecin, s. 247-255.

 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
systemu instytucjonalnego państwa i go-
spodarki, w tym wysoki poziom korupcji; 

 • postawy oraz wartości i normy społecz-
ne, zwłaszcza przyzwolenie na zachowania 
społeczne związanie z omijaniem prawa 
oraz niski poziom moralności podatkowej;

 • niekorzystną koniunkturę gospodarczą. 
Friedrich Schneider zwraca uwagę na 

związek między rozmiarami szarej strefy 
a jakością usług publicznych. Badania prowa-
dzone nad ich determinantami dostarczają 
jednak danych subiektywnych, gdyż mierzą 
satysfakcję i niezadowolenie z jakości usług, 
a więc stopień w jakim dana usługa zaspokaja 
potrzeby i oczekiwania jej odbiorców. Obraz 
ten może znacząco odbiegać od rzeczywi-
stego stanu usług w poszczególnych krajach. 
Tego typu badania zostały przeprowadzone 
przez OECD. Wynika z nich, że w Polsce 
poziom satysfakcji z usług publicznych jest 
niski11. Badanie to potwierdziło hipotezę 
Schneidera. Wykazało bowiem, że wielkość 
luki podatkowej wynikającej z istnienia szarej 
strefy w poszczególnych krajach jest skorelo-
wana z PKB per capita, z poziomem którego 
związana jest też jakość usług publicznych. 
Zaobserwowano, że wysoka wartość PKB 
per capita łączy się na ogół z niższą luką 
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podatkową jako % PKB12. Niski poziom życia 
w ubogich krajach sprzyja podejmowaniu 
działalności w szarej strefie w celu unik-
nięcia obciążeń finansowych.

Ekonomicznych przyczyn szarej strefy, 
zwłaszcza w obszarze zatrudnienia, po-
szukiwać należy także w: niskich zarob-
kach, braku ofert pracy legalnej, utracie 
świadczeń w razie podjęcia legalnej pracy 
zarobkowej, czy też wysokim opodatko-
waniu pracy najemnej (w szczególności 
pracy nisko opłacanej)13.

Analizując zjawisko szarej strefy nale-
ży pamiętać, że występuje ono zarówno 
w podmiotach zarejestrowanych, prowa-
dzących legalną działalność gospodarczą, 
jak i prowadzących działalność niezareje-
strowaną14. Co więcej, to właśnie w przed-
siębiorstwach prowadzących legalną, zare-
jestrowaną działalność, znaczna jej część 
jest ukrywana, a więc stanowi szarą strefę. 
Potwierdzają to szacunki GUS. Okazuje 
się, że największy wpływ na wielkość szarej 
strefy ma działalność ukryta, polegająca 
na nieujawnianiu dochodów przez legal-
nie działające firmy15. O ile bardzo małe 
lokalne przedsiębiorstwa (mikro) bardziej 
skłonne są działać w ukryciu, to większe, 
ze względu na wysoką złożoność prowa-
dzonej działalności, funkcjonują z reguły 

12 Przeciwdziałanie�szarej�strefie�w�Polsce�2015–2016,�The Global compact Network Poland, EY-Polska 2017, s. 28.
13 G. Gołębiowski: Zjawisko�szarej�strefy�z�uwzględnieniem�gospodarki�polskiej, „Współczesna Ekonomia” 

nr 1/2007, s. 19.
14 Szacuje się, że 78% dochodów szarej strefy generują zarejestrowane podmioty gospodarcze, które pewną 

część swych obrotów realizują w szarej strefie. Por. J. Fundowicz, K. Łapiński, B. Wyżnikiewicz: Szara�strefa�
2018,�Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych,�Warszawa 2018, s. 20.

15 Rachunki�narodowe�według�sektorów�i�podsektorów�instytucjonalnych�2012–2015,GUS, Warszawa 2017, s. 267.
16 M. Bednarski: Szara�strefa�w�sektorze�mikro-�i�małych�przedsiębiorstw.�Uwarunkowania�ekonomiczno-spo-

łeczne.�Polska�perspektywa,�„Polityka Społeczna” nr 11-12/2017, s. 8.
17 Ch. Bajada, F. Schneider: Unemployment�and�the�Shadow�Economy�in�the�OECD, „Revue économique, 

Presses de Sciences-Po” 2009, vol. 60 (5), s. 1033-1067.

w gospodarce oficjalnej. Brak rejestracji 
utrudnia bowiem rozwijanie kooperacji 
i wymiany międzynarodowej, czy też ko-
rzystanie z kredytu. Również pracownicy 
z uwagi na potrzebę zapewnienia sobie 
bezpieczeństwa socjalnego skłaniają się 
do częściowej rejestracji działalności16. 

Do najważniejszych negatywnych kon-
sekwencji istnienia szarej strefy zalicza się 
przede wszystkim te o charakterze ekono-
micznym, a wśród nich: obniżanie docho-
dów państwa z ceł i podatków; zwiększanie 
kosztów zamówień publicznych i projek-
tów pomocowych; zniekształcanie pro-
cesów decyzyjnych w gospodarce; ogra-
niczanie inwestycji itp. Najbardziej nega-
tywnym aspektem występowania szarej 
strefy jest zakłócenie mechanizmów kon-
kurencyjnych, gdyż podmioty, które w niej 
działają, stają się bardziej konkurencyjne 
od firm funkcjonujących legalnie. 

Badając szarą strefę musimy także pa-
miętać, że mimo wszystko nie można pa-
trzeć na to zjawisko tylko w kategoriach 
negatywnych. Umożliwia ona bowiem pro-
dukcję wielu towarów i usług, które gdyby 
zostały obciążone podatkami, mogłyby 
nie zostać wytworzone, daje też szanse 
zatrudnienia bezrobotnym niemogącym 
znaleźć pracy w oficjalnej gospodarce17. 
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W artykule podjęto próbę oszacowania 
luki podatkowej z tytułu występowania 
szarej strefy w działalności turystycznej. 
Jednak wielkość tej luki nie odpowiada 
w pełni zakresowi szarej strefy. Według 
P. Glikmana o rzeczywistych stratach, 
jakie ponosi budżet państwa, możemy 
mówić tylko w odniesieniu do niezapłaco-
nych podatków przez zarejestrowane pod-
mioty, które część efektów swej działal-
ności realizują w szarej strefie18. Podmioty 
te, w razie podniesienia ciążących na nich 
świadczeń do należnego wymiaru, nie za-
przestałyby, ani też nie ograniczyły swej 
działalności prowadzonej w szarej strefie. 
Świadczy o tym fakt, iż nawet po opła-
ceniu niewyegzekwowanych podatków 
ich zyski byłyby znacznie wyższe od de-
klarowanych. Ukrywanie zobowiązań po-
datkowych nie jest w tym wypadku spo-
wodowane rygorami systemu podatkowe-
go, ale świadczy o braku jego szczelności.

Stwierdzenie P. Glikmana, że gdyby 
zmuszono podmioty niezarejestrowane 
do płacenia podatków, to zaprzestałyby 
one prowadzenia działalności, uważamy 
za zbyt kategoryczne. Sądzimy, że kontynu-
owałyby one jakiś odcinek swej działalno-
ści. Z tego względu tylko część podatków, 
niepłaconych przez podmioty niezareje-
strowane, można uznać za straty dla skar-
bu państwa. W obliczeniach luki podat-
kowej nie powinno się więc uwzględniać 
tego wycinka działalności jednostek nieza-
rejestrowanych, którego nie można by za-
legalizować. W związku z tym, że udział 

18 P. Glikman: Zatrudnienie,�inwestycje,�podatki�w�szarej�gospodarce, ZBSE GUS i PAN, Warszawa 1996, s. 236.
19 J. Fundowicz, K. Łapiński, B. Wyżnikiewicz, op.cit., s. 20.
20 Tamże, s. 22-25.

działalności niezarejestrowanej w sza-
rej strefie szacuje się na poniżej 20%19, 
więc nawet gdyby w wypadku legalizacji 
tych podmiotów ich działalność zmalała 
o ponad połowę (co uważamy za prawdo-
podobne), to całe funkcjonowanie w szarej 
strefie zmniejszyłoby się tylko o około 10%. 
Powyższe założenie zostało uwzględnione 
w przeprowadzonych obliczeniach luki 
podatkowej w działalności turystycznej. 
Okazało się, że ok. 89% luki podatkowej 
przypada na jednostki zarejestrowane, 
a tylko ok.11% na niezarejestrowane. 

Zauważyć należy, że oceny zakresu szarej 
strefy dokonywane przez GUS są ostrożne 
i znacznie niższe niż ośrodków naukowych. 
Według szacunków Instytutu Prognoz 
i Analiz Gospodarczych (IPAG) udział sza-
rej strefy w polskiej gospodarce jest prawie 
o połowę wyższy niż według szacunków 
GUS (w 2014 r. wyniósł 19,5%, w 2015 r. 
– 19,2%, a w 2016 r. – 19,0%)20. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że rzeczywi-
sty zakres szarej strefy mieści się pomię-
dzy szacunkami GUS i IPAG, gdyż każdy 
z tych szacunków jest rezultatem pracy 
doświadczonych zespołów. W związku 
z tym uważamy za uzasadnione przyję-
cie do przybliżonych obliczeń strat bu-
dżetu państwa pełnego szacowanego 
przez GUS udziału szarej strefy w PKB. 
Niedoszacowanie jej przez GUS jest bo-
wiem prawdopodobnie zbliżone lub nawet 
większe od potencjalnego ograniczenia 
działalności jednostek niezarejestrowanych 
w wyniku uszczelnienia poboru podatków. 
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Występuje również problem wpływu 
hipotetycznej likwidacji szarej strefy w tu-
rystyce na VAT należny od innych sekto-
rów gospodarki. Ewentualna likwidacja 
szarej strefy w jednym sektorze spowo-
duje oczywiście wzrost wpływów podat-
kowych od tego sektora, lecz jednocześnie 
zwiększy możliwość dokonywania odpisów 
VAT przez dostawców produktów i usług 
dla działalności turystycznej. 

W rezultacie powyższych zastrzeżeń 
w artykule przyjęto ostrożne podejście, 
zakładające, że luka podatkowa jest niższa 
niż wskazywana przez najbardziej prawdo-
podobny udział szarej strefy, co uwzględ-
niono przyjmując szacunki jej wielkości 
– opracowane przez GUS (przyjętą metodę 
rachunku luki podatkowej przedstawio-
no na s. 99). Trzeba też pamiętać o tym, 
że wszelkie szacunki zarówno zakresu 
szarej strefy, jak i wynikającej z jej wy-
stępowania luki podatkowej nie mogą być  
dokładne.

Metody badania szarej strefy 
W oficjalnej statystyce po raz pierwszy 
zaczęto uwzględniać gospodarkę nieobser-
wowaną w 1993 r., gdy wdrożono system 
rachunków narodowych ONZ pod nazwą 
SNA-93, a następnie w 1995 r. w krajach 
Unii Europejskiej w związku z wprowa-
dzeniem systemu ESA-95. Uwzględnianie 
przez badania statystyczne, obok produk-
cji obserwowanej, również gospodarki 

21 Rachunki�Narodowe�według�sektorów�i�podsektorów�instytucjonalnych�w�latach�2012–2015, GUS, Warsza-
wa 2017, s. 263.

22 Oficjalne badania statystyczne szarej strefy w Polsce od 1998 r. prowadzi wyspecjalizowany Ośrodek Badań 
Gospodarki Nieobserwowanej zlokalizowany w Urzędzie Statystycznym w Kielcach.

23 S. Cichocki: Metody�badania�szarej�strefy, „Gospodarka Narodowa”, nr 1-2/2006, s. 39.

w szarej strefie, ma zapewnić kompletność 
szacunku PKB21. GUS od 1995 r. w swoich 
corocznych opracowaniach dotyczących 
rachunków narodowych publikuje dane 
dotyczące szarej gospodarki, a od 2014 r. 
– również działalności nielegalnej (w za-
kresie przemytu, rynku narkotykowego 
i sutenerstwa)22. 

GUS ustala zakres szarej strefy stosując 
następujące metody i techniki badawcze: 

 • metody bezpośrednie, opierające się 
na informacjach mikroekonomicznych;

 • badania rynku pracy, w tym pracy nie-
rejestrowanej;

 • badanie ankietowe konsumentów.
Metody bezpośrednie mierzą wielkość 

szarej strefy na podstawie obserwacji mi-
kroekonomicznych, zbieranych przy wyko-
rzystaniu badań ankietowych, oświadczeń 
majątkowych, deklaracji podatkowych 
itd.23 Metody te stosuje się do badania 
zakresu szarej strefy w podmiotach za-
rejestrowanych, zatrudniających do 9 osób 
(mikroprzedsiębiorstwa) bez względu 
na formę organizacyjną oraz w podmio-
tach sektora prywatnego bez spółdzielni 
z liczbą pracowników od 10 do 49 osób. 
Polegają one na wyznaczeniu przez eks-
pertów normatywów przeciętnej wydaj-
ności pracy i przeciętnego wynagrodzenia 
na jednego pracującego. Normatywy te wy-
korzystuje się do oszacowania przecięt-
nych przychodów na jednego pracującego, 
a na ich podstawie określenia produkcji 
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globalnej, zużycia pośredniego i wartości 
dodanej brutto24.

Badania rynku pracy wykorzystuje się 
do oszacowania rozmiarów działalności 
osób fizycznych w szarej strefie z tytu-
łu wykonywania pracy nierejestrowanej, 
głównie działalności usługowej. Opierają 
się one na oficjalnych statystykach dotyczą-
cych wynagrodzeń, liczby pracujących i za-
rejestrowanych bezrobotnych, wynikach 
reprezentacyjnego Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz ba-
daniach modułowych pracy nierejestrowa-
nej. Na podstawie porównań rezultatów 
powyższych badań dokonuje się oszaco-
wania ogólnej liczby niezarejestrowanych 
pracujących na pełnych etatach. 

Z kolei badania ankietowe konsumen-
tów są prowadzone w celu wyznaczenia 
tej części szarej strefy, która nie może 
być określona metodami bezpośrednimi 
lub za pomocą BAEL. Badaniami ankie-
towymi objęci są m. in. samozatrudnieni, 
którzy są proszeni o określenie prawdopo-
dobnych dochodów pochodzących z szarej 
strefy. Eurostat podkreśla wysoką jakość 
(wiarygodność) tych badań.

Ośrodki naukowe stosują także inne 
metody, w tym modelowanie ekonome-
tryczne (np. F. Schneider wykorzystuje 
model ekonometryczny MIMIC – Multiply 
Indicators Multiply Causes)25.

24 Metoda ta oparta jest na następujących założeniach: a) wydajność pracy powinna zapewnić rentowność, 
b) duże przedsiębiorstwa prowadzą prawidłową księgowość i sprawozdawczość, c) wynagrodzenia osób 
zatrudnionych w danej branży i lokalizacji powinny być zbliżone, d) dochód właściciela przekracza przeciętne 
wynagrodzenia (Rachunki�narodowe�według�sektorów�i�podsektorów�instytucjonalnych�w�latach�2012–2015, 
GUS, Warszawa 2017, s. 264-265 oraz Rachunki�narodowe�według�sektorów�i�podsektorów�instytucjonal-
nych�GUS, Warszawa 2006, s. 467).

25 Por: T. Smuga (red.): Metodologia�badań�szarej strefy�na�rynku�usług�turystycznych, Instytut Koniunktur i Cen 
Handlu Zagranicznego, Warszawa 2006 oraz J. Fundowicz, K. Łapiński, B. Wyżnikiewicz, op.cit., s. 7.

26 W artykule wszystkie dane są prezentowane w cenach bieżących.

Udział szarej strefy 
w wartości dodanej 
Jak opisano wyżej, GUS stosuje wobec 
szarej strefy określenie gospodarka nie-
obserwowana, wyodrębniając w niej 
szarą gospodarkę i działalność nielegalną. 
Według tych szacunków wkład gospodar-
ki nieobserwowanej do PKB Polski wzrósł 
z 13,3% w 2014 r. do 13,5% w 2016 r. (ta-
bela 1, s. 95) 26. Przy tym dominuje w niej 
szara gospodarka, której udział w two-
rzeniu PKB wzrósł odpowiednio z 12,7% 
do 13,2%, a więc tylko o 0,5 pkt. proc. 
Stało się to m.in. kosztem zmniejszenia 
udziału działalności nielegalnej z 0,6% 
do 0,3% i było konsekwencją trzykrot-
nego ograniczenia działalności związa-
nej z narkotykami. Największy udział 
w tworzeniu PKB ma gospodarka nieob-
serwowana w sekcjach PKD: G – Handel 
i naprawy pojazdów samochodowych, 
F – Budownictwo oraz L – Obsługa rynku 
nieruchomości. Natomiast wkład sekcji 
I – Zakwaterowanie i gastronomia, do-
minującej w działalności turystycznej, był 
mały, co między innymi wynikało z jej nie-
wielkiego udziału w tworzeniu PKB.

Odsetek wkładów gospodarki nieob-
serwowanej w wartości dodanej poszcze-
gólnych sekcji PKD obliczono jako iloraz 
wkładów gospodarki nieobserwowanej danej 
sekcji do tworzenia wartości dodanej brutto 
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w całej gospodarce i udziału tej sekcji w usta-
laniu wartości dodanej brutto (także w całej 
gospodarce)27. W tym celu obliczono struk-
turę tworzenia wartości dodanej brutto 
oraz udziały gospodarki nieobserwowanej 
danej sekcji w powstawaniu wartości doda-
nej brutto w polskiej gospodarce. W związku 

27 Wyjątek stanowią sekcje I – Zakwaterowanie�i�gastronomia oraz N – Działalność�w�zakresie�usług�administro-
wania�i�działalność�wspierająca.�W ich przypadku udziały gospodarki nieobserwowanej w wartości dodanej 
otrzymano z Departamentu Rachunków Narodowych GUS.

z tym, że PKB poza wartością dodaną brut-
to wszystkich sekcji obejmuje także saldo 
podatków od produktów i dotacji do pro-
duktów, udziały w wartości dodanej brutto 
są nieznacznie większe niż w PKB.

Zauważyć należy, że  udział sek-
cji I – Zakwaterowanie i gastronomia 

Tabela 1. Gospodarka nieobserwowana w relacji do PKB w latach 2014–2015 (w %)

Wyszczególnienie 2014 2015

PKB (łącznie z produkcją nieobserwowaną) w mld zł 1719,7 1799,3

PKB (łącznie z produkcją nieobserwowaną) 100,0 100,0

Ogółem gospodarka nieobserwowana, z tego: 13,30 13,50

•  szara gospodarka 
– w jednostkach zarejestrowanych 
– z tytułu pracy niezarejestrowanej

12,70
10,40
2,30

13,20
11,00
2,20

•  działalność nielegalna: 
– sutenerstwo 
– narkotyki 
– przemyt papierosów

0,60
0,05
0,44
0,13

0,30
0,04
0,16
0,14

Przemysł 1,30 1,40

Budownictwo 2,30 2,50

Handel i naprawy pojazdów samochodowych 5,00 4,70

Zakwaterowanie i gastronomia 0,26 0,26

Transport i gospodarka magazynowa 0,90 1,00

Obsługa rynku nieruchomości 1,30 1,70

Administrowanie i działalność wspierająca 0,08 0,15

Pozostałe sekcje 1,50 1,50

Źródło: Rachunki� narodowe� według� sektorów� i� podsektorów� instytucjonalnych� w� latach� 2012–2015�
[2017], GUS, Warszawa, s. 267 i obliczenia własne na podstawie niepublikowanych danych Departa-
mentu Rachunków Narodowych GUS (dane dla sekcji I Zakwaterowania�i�gastronomia�oraz N – Admini-
strowanie�i�działalność�wspierająca).
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w tworzeniu wartości dodanej brutto 
jest bardzo mały i zmniejszył się z 1,17% 
w 2014 r. do 1,08% w 2016 r. (tabe-
la 2, s. 96). Wzrósł udział przemysłu, 
a także sekcji H – Transport i gospodarka 
magazynowa oraz N – Administrowanie 
i działalność wspierająca, natomiast spadek 
odnotowano m.in. w sekcjach G – Handel 
i naprawy pojazdów samochodowych 
i F – Budownictwo.

Najwyższy udział w tworzeniu warto-
ści dodanej brutto w polskiej gospodarce 
ma gospodarka nieobserwowana sekcji 
G – Handel i naprawy pojazdów samo-
chodowych. W 2015 r. jednak nastąpi-
ło nieznaczne zmniejszenie tego udzia-
łu – z 5,6% w 2014 r. do 5,3% (tabela 3, 
s. 97). Na uwagę zasługuje zdecydo-
wany w 2015 r. wzrost udziału sekcji 
L –  Obsługa rynku nieruchomości, 
a zwłaszcza niemal podwojenie udziału 
sekcji N – Administrowanie i działalność 

wspierająca (według wstępnych szacun-
ków w 2016 r. wyniósł on 0,16%). Udział 
sekcji I – Zakwaterowanie i gastronomia 
utrzymał się w 2015 r. na bardzo niskim 
poziomie 0,29%, ale według wstępnych 
szacunków w 2016 r. wzrósł do 0,31%.

W 2014 r. najwyższy wkład gospodar-
ki nieobserwowanej do tworzenia war-
tości dodanej brutto wystąpił w sekcjach 
H – Budownictwo oraz G – Handel i na-
prawy, wynosząc prawie 1/3 (rysunek 1, 
s. 97). Natomiast w 2015 r. najwyższy 
wkład, po skokowym wzroście, miała 
sekcja L – Obsługa rynku nieruchomo-
ści (wzrost o 11,1 pkt. proc.). Do sekcji 
o wysokim udziale gospodarki nieobserwo-
wanej w wartości dodanej należy też sek-
cja F – Budownictwo (35,3% w 2015 r.) 
oraz sekcja I – Zakwaterowanie i gastrono-
mia (25,3%), w której w 2015 r. wystąpił 
niewielki jej przyrost (o 0,7 pkt. proc.).  
Według wstępnych danych GUS w 2016 r. 

Tabela 2. Struktura wartości dodanej według sekcji PKD w latach 2014–2016 (w %)

Wyszczególnienie 2014 2015 2016

Ogółem 100,00 100,00 100,00

Przemysł 25,36 26,14 26,55

Budownictwo 7,85 7,99 7,16

Handel i naprawy pojazdów samochodowych 17,83 17,65 17,42

Zakwaterowanie i gastronomia 1,17 1,13 1,08

Transport i gospodarka magazynowa 6,21 6,43 6,55

Obsługa rynku nieruchomości 5,25 4,91 5,12

Administrowanie i działalność wspierająca 2,13 2,26 2,37

Pozostałe sekcje 34,20 33,50 33,75

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej [2016] GUS, 
Warszawa s. 714-717 oraz Rocznika Statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej [2017] GUS, s. 706-708.
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Tabela 3. Udział gospodarki nieobserwowanej w tworzeniu wartości dodanej brutto  
w gospodarce ogółem, według sekcji PKD w latach 2014–2015 (w %)

Wyszczególnienie 2014 2015

Ogółem, w tym: 14,30 14,90

Przemysł 1,50 1,60

Budownictwo 2,60 2,80

Handel i naprawy pojazdów samochodowych 5,60 5,30

Zakwaterowanie i gastronomia 0,29 0,29

Transport i gospodarka magazynowa 1,00 1,10

Obsługa rynku nieruchomości 1,50 1,90

Administrowanie i działalność wspierająca 0,09 0,17

Pozostałe sekcje 1,70 1,70

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rachunki�narodowe�według�sektorów�i�podsektorów�instytucjo-
nalnych, op.cit. oraz niepublikowane dane Departamentu Rachunków Narodowych GUS.

Szara strefa i luka podatkowa...   państwo i społeczeństwo

Rysunek 1. Udział gospodarki nieobserwowanej w wartości dodanej brutto w poszczególnych 
sekcjach PKD w latach 2014–2015 (w %)

Źródło: Jak w tabeli 2.
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nastąpił dalszy wzrost tego  udziału 
(od 3,3 pkt. proc. do 28,6%). Warto przy-
pomnieć, że w latach 2000–2007 udział 
gospodarki nieobserwowanej w wartości 
dodanej sekcji H – Hotele i Restauracje 
(według PKD 2004) wahał się od 21,0% 
do 28,928.

W sekcji N – Działalność w zakre-
sie usług administrowania i działalność 
wspierająca, w której skład wchodzi dział 
79 – Działalność organizatorów turysty-
ki, pośredników i agentów turystycznych 
oraz pozostała działalność usługowa w za-
kresie rezerwacji i działalności z nią zwią-
zane, odsetek gospodarki nieobserwowanej 
w wartości dodanej brutto według PKD 
wynosił 4,3% w 2014 r., 7,7% w 2015 r. 
oraz 6,8% w 2016 r. (według wstępnych 
danych GUS)29.

Dochody budżetu państwa i luka 
podatkowa z tytułu szarej strefy30

Dochody budżetu państwa z działalności tu-
rystycznej ogółem (podatek należny) wzro-
sły z 4805 mln zł w 2014 r. do 6312 mln zł 
w 2016 r. (wzrost o 31,4%). Dominuje 
w nich podatek VAT, którego wielkość 
zwiększyła się o 29,7% – z 4385 mln zł 
do 5689 mln zł (tabela 4, s. 100). 

Wkład podatku VAT z działalności tu-
rystycznej do dochodów podatkowych 
zmniejszył się z 91,3% w 2014 r. do 90,1% 

28 P. Ważniewski, op.cit., s. 16.
29 Na powyższych szacunkach oparte zostały obliczenia wielkości podatków należnych do zapłaty przez sektor tury-

styczny przy hipotetycznym założeniu braku szarej strefy (jej pełnej legalizacji i objęcia poborem podatków) oraz luki 
podatkowej w sekcji I – Zakwaterowanie�i�gastronomia i działu 79 – Działalność�organizatorów�turystyki… .

30 Wielkość podatków płaconych przez sektor turystyczny przy hipotetycznym założeniu braku szarej strefy 
(jej pełnej legalizacji i objęcia poborem podatków) oraz wielkość luki podatkowej w sekcjach I i dziale 79 (sek-
cja N) obliczono wykorzystując szacunki GUS wykonane w ramach rachunków narodowych, które zostały 
przedstawione w rozdziale III.

w 2016 r. (tabela  5, s. 101). Spośród podat-
ków dochodowych największym udziałem 
cechował się – wprowadzony dla przed-
siębiorców w 2004 r. – podatek PIT-L 
(5% w 2016 r.), najmniejszym natomiast 
zryczałtowany podatek dochodowy (zale-
dwie 0,5%). Obserwujemy szybki wzrost 
udziału podatku PIT-L. 

W analizie przyjęto upraszczające 
założenie, że udział luki podatkowej 
(strat budżetu państwa) w dochodach 
podatkowych pochodzących z sektora 
turystycznego przy hipotetycznym za-
łożeniu braku szarej strefy jest równy 
udziałowi szarej strefy w wartości do-
danej brutto (łącznie z wytworzoną 
w szarej strefie). 

Założono, iż w szarej strefie relacja 
należnych (hipotetycznych) podat-
ków do wartości dodanej jest taka, 
jak w gospodarce oficjalnej. W związ-
ku z tym sposób obliczenia dochodów 
podatkowych z sektora turystycznego, 
przy hipotetycznym założeniu braku 
szarej strefy i wielkości strat budżetu 
(luki podatkowej), z tytułu tej strefy 
wyznaczono rozwiązując układ dwóch 
prostych równań:
y = ax 
y = x - b
gdzie:
y – luka podatkowa z tytułu szarej strefy,
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x – dochody podatkowe z sektora tury-
stycznego przy hipotetycznym założeniu 
braku szarej strefy,
a – udział szarej strefy w wartości dodanej,
b – faktyczne dochody podatkowe z sek-
tora turystycznego.

W rezultacie wielkość dochodów po-
datkowych pochodzących z sektora tury-
stycznego przy hipotetycznym założeniu 
braku szarej strefy obliczano według na-
stępującej formuły:

Natomiast wielkość luki podatkowej 
z tytułu tej strefy posługując się formu-
łą: y = x - b

Zgodnie z danymi przedstawionymi 
na rysunku 1 parametr a (udział szarej 
strefy w wartości dodanej), dla sekcji 
I – Zakwaterowanie i gastronomia wy-
niósł w 2014 r. 24,6%, w 2015 r. 25,3%, 
a w 2016 r. według wstępnych danych 
otrzymanych z GUS 28,6%. Natomiast 
dla działu 79 – działalność organizato-
rów turystyki, pośredników i agentów 
turystycznych oraz pozostała działalność 
usługowa dotyczące rezerwacji i czynno-
ści z nią związane, należącego do sekcji 
N – Działalność w zakresie usług admi-
nistrowania i działalność wspierająca, od-
powiednio 4,3%, 7,7% oraz 6,8%. Szacując 
wielkość strat budżetu państwa z tytułu 
szarej strefy w działalności turystycznej 
działu 79 przyjęto bowiem upraszczające 

31 Ceny towarów i usług ogółem w 2016 r. spadły o 1,8% w stosunku do 2014 r., w tym ceny towarów i usług 
konsumpcyjnych o 1,5%, ale w sekcji I – Zakwaterowanie�i�gastronomia wzrosły o 3,2%, Rocznik Statystycz-
ny Rzeczpospolitej Polskiej GUS, Warszawa 2017, s. 452-454.

założenie, że udział szarej strefy jest w niej 
taki, jak w całej sekcji N, do której ten dział 
należy. Z kolei w tabeli 4 zaprezentowano 
dane dotyczące parametru b (faktyczne 
dochody podatkowe). 

Obliczenia wykazały, że wystąpiła sta-
ła tendencja wzrostowa wartości podat-
ków należnych do zapłaty przez podmio-
ty prowadzące działalność w turystyce 
przy hipotetycznym założeniu braku 
szarej strefy (tabela 6, s. 101). W sekcji 
I hipotetyczny podatek należny przy za-
łożeniu braku szarej strefy (x) wzrósł 
z 5633 mln zł w 2014 r. do 7959 mln zł 
w 2016 r., czyli o 41,3%, a wielkość luki 
podatkowej w przypadku tego podatku (y) 
odpowiednio z 1386 mln zł do 2276 mln zł, 
czyli o 64,3%, co przy niewielkim wzro-
ście cen w tym okresie oznacza podobny 
wzrost realny31. 

W zbliżonym tempie (przy założeniu 
braku szarej strefy) wzrósł należny podatek 
VAT – o 39,1%, a wielkość strat budże-
tu w tym wypadku o 61,7%. Natomiast 
szczególnie wysoką dynamiką zarówno 
należnego podatku przy założeniu braku 
szarej strefy, jak i wielkości strat budżetu 
charakteryzował się podatek PIT-L (wzrost 
odpowiednio o 79,4% i 108,6%). Niewiele 
niższe wzrosty wystąpiły w wypadku po-
datku CIT – odpowiednio 68,2% i 95,5%.

Podatki należne do zapłaty przez sektor tu-
rystyczny przy braku szarej strefy i wielkość 
luki podatkowej w dziale 79 wykazywały 
w badanym okresie także stałą tendencję 
rosnącą (tabela 6, s. 101). Wielkość należnych 

         bx=       1-a
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Tabela 4. Dochody budżetu państwa z działalności turystycznej w latach 2014–2016

Rodzaje dochodów

Dochody budżetu
w tys. zł

Udziały sekcji I  
i działu 79 (w %)

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Działalność turystyczna ogółem

Razem 4 804 861 5 420 011 6 312 365 100 100 100

Podatek od towarów i usług (VAT) 4 385 239 4 907 348 5 689 256 100 100 100

Podatek dochodowy  
od osób prawnych (CIT) 134 822 154 475 191 288 100 100 100

Podatek dochodowy  
od osób fizycznych (PIT-L) 190 903 248 757 312 308 100 100 100

Podatek dochodowy  
od osób fizycznych (PIT) 71 916 84 394 92 776 100 100 100

Zryczałtowany podatek dochodowy 21 981 25 038 26 737 100 100 100

                         w tym: sekcja I

Razem 4 247 006 4 812 873 5 682 829 88 89 90

Podatek od towarów i usług (VAT) 3 898 844 4 372 727 5 135 791 89 89 90

Podatek dochodowy  
od osób prawnych (CIT) 97 889 118 925 155 905 73 77 82

Podatek dochodowy  
od osób fizycznych (PIT-L) 167 817 224 449 285 103 88 90 91

Podatek dochodowy  
od osób fizycznych (PIT) 61 089 72 492 80 160 85 86 86

Zryczałtowany podatek dochodowy 21 366 24 281 25 869 97 97 97

               w tym: dział 79 (sekcja N)

Razem 557 855 607 138 629 536  12 11 10

Podatek od towarów i usług (VAT) 486 395 534 621 553 465 11 11 10

Podatek dochodowy  
od osób prawnych (CIT) 36 933 35 550 35 382 27 23 18

Podatek dochodowy  
od osób fizycznych (PIT-L) 23 086 24 308 27 205 12 10 9

Podatek dochodowy  
od osób fizycznych (PIT) 10 827 11 902 12 616 15 14 14

Zryczałtowany podatek dochodowy 615 757 868 3 3 3

Źródło: Dane Ministerstwa Finansów (dochody z działalności turystycznej ogółem dla poszczególnych 
rodzajów podatków) oraz obliczenia własne (pozostałe dane w tabeli).
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Tabela 6. Wartość podatków w sektorze turystycznym przy hipotetycznym założeniu braku 
szarej strefy oraz luka podatkowa w sekcji I – Działalność�związana�z�zakwaterowaniem�
i�usługami�gastronomicznymi oraz dziale 79 (z sekcji N) w latach 2014–2016 (w mln zł)

Wyszczególnienie
Sekcja I Dział 79 (sekcja N)

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Podatek od towarów i usług (VAT) 
Wartość przy braku szarej strefy (x)
Luka podatkowa (y)

5 170
1 272

5 853
1 481

7 193
2 057

508
22

579
45

594
40

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)  
Wartość przy braku szarej strefy (x)
Luka podatkowa (y)

130
32

159
40

218
62

39
2

39
3

38
3

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-L)
Wartość przy braku szarej strefy (x)
Luka podatkowa (y)

223
55

300
76

399
114

24
1

26
2

29
2

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
Wartość przy braku szarej strefy (x)
Luka podatkowa (y)

81
20

97
25

112
32

11
1

13
1

14
1

Zryczałtowany podatek dochodowy
Wartość przy braku szarej strefy (x)
Luka podatkowa (y)

28
7

33
8

36
10

1
0

1
0

1
0

Razem
Wartość przy braku szarej strefy (x)
Luka podatkowa (y)

5 633
1 386

6 443
1 630

7 959
2 276

583
25

658
51

675
46

Źródło: Jak w tabeli 5.

Tabela 5. Struktura dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z działalności turystycznej 
w latach 2014–2016 (w %)

Wyszczególnienie 2014 2015 2016

Podatek od towarów i usług (VAT) 91,3 90,5 90,1

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 2,8 2,8 3,0

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-L) 4,0 4,6 5,0

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 1,5 1,6 1,5

Zryczałtowany podatek dochodowy 0,4 0,5 0,4

Razem 100 100 100

Źródło: Jak w tab. 2,3 i 4.
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podatków wzrosła z 583 mln zł w 2014 r. 
do 675 mln zł w 2016 r., czyli o 15,9%, pod-
czas gdy wielkość luki podatkowej odpowied-
nio z 25 mln zł do 46 mln zł, czyli o 83,3%.

Podatki należne do zapłaty przez sek-
tor turystyczny ogółem przy hipotetycz-
nym założeniu braku szarej strefy wzrosły 
z 6216 mln zł w 2014 r. do 8635 mln zł 
w 2016 r., czyli o 38,9% (tabela 7, s. 102). 
Wzrost ten wynikał w znacznym stopniu 
z dynamicznego rozwoju tego sektora 
w analizowanym okresie32. W ich struk-
turze dominuje hipotetyczny należny po-
datek VAT, którego udział zmniejszył się 
z 91,4% w 2014 r. do 90,2% w 2016 r. 

Natomiast luka podatkowa z  tytu-
łu występowania szarej strefy w całym 

32 Tak duża jego dynamika związana jest również z szybkim wzrostem dochodów podatkowych budżetu pań-
stwa w latach 2015–2016, który wynikał m.in. z działań zmierzających do uszczelnienia poboru podatku 
od towarów i usług (VAT). Dotyczyły one jednak głównie branż: paliwowej, tytoniowej, handlu stalą i sprzę-
tem elektronicznym oraz budownictwa, a nie działalności turystycznej. Pełne wyjaśnienie przyczyn dużego 
wzrostu podatków należnych w działalności turystycznej wymaga jednak dalszych, pogłębionych studiów.

sektorze turystycznym wzrosła odpowied-
nio z 1411 mln zł w 2014 r. do 2322 mln zł 
w 2016 r., czyli o 64,6% (tabela 8, s. 103). 
Dominują w niej straty wynikające z mniej-
szego od hipotetycznego podatku VAT. 
Z tego tytułu wzrosła ona z 1294 mln zł 
w 2014 r. do 2098 mln zł, a więc o 61,7%. 
Jednak udział tego podatku w luce podat-
kowej zmniejszył się nieznacznie – z 91,7% 
w 2014 r. do 90,3% w 2016 r. Udział podat-
ku CIT, podobnie jak podatków PIT-L i PIT, 
jest kilkuprocentowy, natomiast ryczałtu 
w 2016 r. wynosił zaledwie 0,4%. Powyżej 
wykazano, że ok. 89% luki podatkowej przy-
pada na podmioty zarejestrowane.

Relacja strat budżetu państwa z tytułu 
szarej strefy w działalności turystycznej 

Tabela 7. Hipotetyczne dochody budżetu państwa z działalności turystycznej przy założeniu 
likwidacji szarej strefy według rodzajów podatków w latach 2014–2016 (x)

Wyszczególnienie

Hipotetyczna wartość 
dochodów budżetu państwa 

(w mln zł)

Struktura hipotetycznych 
dochodów budżetu państwa 

(w %)

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Podatek od towarów i usług (VAT) 5 679 6 433 7 787 91,4 90,6 90,2

Podatek dochodowy 
od osób prawnych (CIT) 168 198 256 2,7 2,8 3,0

Podatek dochodowy  
od osób fizycznych (PIT-L) 247 327 428 4,0 4,6 5,0

Podatek dochodowy  
od osób fizycznych (PIT) 92 110 126 1,5 1,5 1,4

Zryczałtowany podatek dochodowy 29 33 37 0,4 0,5 0,4

Razem 6 216 7 101 8 635 100,0 100,0 100,0

Źródło: Jak w tabeli 5.
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do faktycznych dochodów podatkowych 
z tej działalności wyraźnie wzrosła z 29,4% 
w 2014 r. do 36,8% w 2016 r. (tabela 9, 
s. 103 i rysunek 2, s. 104). Jednak w sto-
sunku do ogólnych dochodów budżetu 
państwa, straty z tytułu występowania 
szarej strefy w działalności turystycz-
nej nie są duże. W 2016 r. wyniosły one 
2,3 mld zł, a dochody podatkowe budże-
tu państwa ogółem 273,1 mld zł. Należy 

jednak pamiętać, że działalność turystycz-
na nie pełni jeszcze dużej roli w polskiej 
gospodarce, ale w przyszłości będzie z pew-
nością wzrastać.

W latach 2014–2016 relacja docho-
dów podatkowych z działalności tury-
stycznej do dochodów podatkowych bu-
dżetu państwa ogółem wzrosła z 1,89% 
do 2,31% (tabela 10, s. 104 i rysunek 3, 
s. 105). Warto przypomnieć, że w latach 

Tabela 8. Luka podatkowa z tytułu występowania szarej strefy w działalności turystycznej  
według rodzajów podatków w latach 2014–2016 (y)

Wyszczególnienie
Wartość luki podatkowej 

(w mln zł)
Struktura luki podatkowej 

(w %)

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Podatek od towarów i usług (VAT)  1 294 1 526 2 098 91,7 90,8 90,3

Podatek dochodowy 
od osób prawnych (CIT) 33 43 65 2,4 2,6 2,8

Podatek dochodowy 
od osób fizycznych (PIT-L) 56 78 116 4,0 4,6 5,0

Podatek dochodowy 
od osób fizycznych (PIT) 20 26 33 1,4 1,5 1,4

Zryczałtowany podatek dochodowy 7 8 10 0,5 0,5 0,5

Razem 1 411 1 681 2 322 100,0 100,0 100,0

Źródło: Jak w tabeli 5.

Tabela 9. Faktyczne i hipotetyczne wpływy podatkowe z działalności turystycznej przy braku 
szarej strefy oraz luka podatkowa (nieopłacone podatki) w latach 2014–2016

Wyszczególnienie 2014 2015 2016

Wielkość wpływów podatkowych w mln zł:
• faktycznych
• przy braku szarej strefy 

4 805
6 216

5 420
7 101

6 312
8 635

Wielkość luki podatkowej (y) w mln zł:
• w % faktycznych wpływów podatkowych

1 411
29,4

1 681
31,0

2 322
36,8

Źródło: Jak w tab. 5.
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2002–2005 wahała się między 0,92%, 
a 0,98%33. Z kolei relacja strat budżetu 
państwa z tytułu szarej strefy w tej dzia-
łalności do dochodów podatkowych ogó-
łem wyniosła odpowiednio 0,59% i 0,75%, 
podczas gdy w latach 2002– 2005 mieściła 
się w granicach 0,32% – 0,37%34.

Analizując powyższe dane należy 
uwzględnić fakt, iż szacunki urzędów 

33 T. Smuga (red.): Badanie�strat�budżetu…,�op.cit., s. 96.
34 Tamże, s. 96.

statystycznych – na co już wcześniej zwra-
caliśmy uwagę – trzeba ocenić jako ostroż-
ne. Stąd również przedstawione wyżej, 
oparte na nich wyliczenia strat budże-
tu należy za takie uznać, mimo iż część 
niezarejestrowanych przedsiębiorstw, 
w wypadku uszczelnienia systemu po-
boru podatków, zaprzestałaby prowadze-
nia działalności.

Tabela 10. Dochody podatkowe i relacja luki podatkowej z tytułu szarej strefy 
w działalności turystycznej do dochodów podatkowych ogółem w latach 2014–2016

Wyszczególnienie 2014 2015 2016

Dochody podatkowe budżetu państwa ogółem (w mln zł) 254781 259674 273138

Dochody budżetu państwa z działalności turystycznej (w mln zł) 4 805 5 420 6 312

Relacja dochodów podatkowych z działalności turystycznej  
do dochodów podatkowych ogółem (w %) 1,89 2,09 2,31

Relacja luki podatkowej z tytułu szarej strefy 
w działalności turystycznej do dochodów podatkowych 
ogółem (w %) 0,59 0,68 0,75

Źródło: Jak w tabeli 5 oraz Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2016, s. 645 
i Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2017, s. 642.

Rysunek 2. Relacja luki podatkowej do faktycznych wpływów podatkowych z działalności 
turystycznej w latach 2014–2016 (w %)

Źródło: Jak w tabeli 5.
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Uwagi końcowe
Szara strefa występuje we wszystkich kra-
jach, ale jej zakres jest wyższy w krajach 
znajdujących się na niższym poziomie roz-
woju gospodarczego. Według F. Schneidera 
w 2017 r. w Polsce wyniósł on 22,2%35, pod-
czas gdy przeciętny poziom w 31 krajach 
europejskich – 17,1% (najniższy w Szwajcarii 
– 6%, a najwyższy w Bułgarii – 29,6%)36. 

W działalności turystycznej udział szarej 
strefy jest wyższy niż w całej gospodarce. 
Sprzyjają jej m. in. niewielkie rozmiary 
działających w niej podmiotów, a właśnie 
ta grupa podmiotów częściej funkcjonu-
je w szarej strefie niż podmioty średnie 
i duże37. 

Główne przyczyny występowania szarej 
strefy w turystyce są podobne jak te opisa-
ne wcześniej, dotyczące całej gospodarki38. 

35 Według najnowszych szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych udział szarej strefy w skorygo-
wanym PKB w Polsce w 2018 r. wyniesie 18%. Por: J. Fundowicz, K. Łapiński, B. Wyżnikiewicz, op.cit., s. 20.

36 F. Schneider, op.cit..., s. 12.
37 Uważa się, że głównym źródłem jej powstawania w tej grupie przedsiębiorstw jest „marginalizacja�ekonomiczna�

wielu�małych�firm�na�oficjalnym�rynku�i�marginalizacja�społeczna�części�tu�pracujących”,�M. Bednarski, op.cit., s. 7.
38 T. Smuga (red.): Badanie�strat�budżetu�państwa…,�op.cit., s. 79.

Najważniejsze z nich wydają się jednak 
wiązać z niewielką skalą działalności 
(przewaga firm małych) przy wysokich 
kosztach (zarówno administracyjnych, 
jak i finansowych) z tytułu jej prowadze-
nia oraz jednoczesnym niskim potencjale 
ekonomicznym tych firm i lokalnym ob-
szarze ich działania. Polega to głównie na: 
unikaniu opodatkowania, odprowadza-
nia składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne, zaniżaniu przychodów, za-
wyżaniu kosztów przez podmioty zare-
jestrowane i/lub inwestowaniu środków 
finansowych pochodzących z nieznanych 
źródeł. Należą do niej także: nierejestro-
wana działalność gospodarcza prowa-
dzona na własny rachunek (organizacja 
wyjazdów i wycieczek, wynajem pokoi, 
świadczenie usług przewodnictwa, handel 

Rysunek 3. Relacja dochodów podatkowych i luki podatkowej w turystyce do ogółu 
dochodów podatkowych w latach 2014–2016 (w %)

Źródło: Jak w tabeli 10.
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pamiątkami itd.)39 oraz napiwki w hotelach 
i restauracjach40. Jej udział w działalności 
turystycznej jest wysoki i systematycznie 
wzrasta. W 2016 r. w dominującej w niej 
sekcji I – Zakwaterowanie i gastronomia 
wyniósł 28,6%. Jednak niewielki udział 
tej sekcji w tworzeniu wartości dodanej 
brutto w gospodarce ogółem (1,17%) spra-
wił, że wkład szarej strefy do tworzenia 
wartości dodanej brutto w gospodarce 
ogółem był nadal niewielki (0,31%). 

Do słabych punktów systemu dochodów 
budżetu państwa z turystyki przyczynia-
jących się do jego „nieszczelności” nale-
żą: a) różne stawki opodatkowania podat-
kiem VAT, którym podlegają usługi zwią-
zane z turystyką; zachęca to podatników 
do manipulowania nimi – wykazywania 
do opodatkowania usług korzystających 
z obniżonych stawek podatkowych, a wy-
konywania usług opodatkowanych staw-
ką podstawową; b) wysokie pozapłacowe 
koszty pracy.

W 2016 r. w stosunku do 2014 r. znacz-
nie wzrosła luka podatkowa (straty bu-
dżetu państwa) z tytułu występowania 
szarej strefy w działalności turystycznej 
(o 64,6% w cenach bieżących, osiąga-
jąc 2322 mln zł). Wzrosła również rela-
cja strat budżetu państwa z tego tytułu 

39 S. Nowak,A. Herbuś,M. Szczerbowski: Zjawisko�szarej�strefy�w�gospodarce�turystycznej, [w:] S. Nowak 
(red.): Regionalne�i�lokalne�strategie�rozwoju�turystyki.�„Materiały i studia”, Akademia Wychowania Fizycz-
nego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice 2012, s. 192-193.

40 Na podstawie informacji GUS.
41 W latach 2015–2016 NIK przeprowadziła kontrolę w Ministerstwie Finansów, w urzędach kontroli skarbo-

wej, izbach celnych oraz urzędach celnych, której celem była ocena rzetelności i skuteczności działań or-
ganów kontroli skarbowej oraz Służby Celnej w ograniczeniu szarej strefy w gospodarce. W jej wyniku NIK 
skierowała do Ministerstwa Finansów następujące wnioski: a) przygotowanie pracowników do korzystania 
z nowych rozwiązań prawnych oraz z danych, do raportowania których w ostatnim czasie zobowiązani zostali 
przedsiębiorcy (w szczególności w zakresie podatków VAT oraz CIT), b) wyspecjalizowanie grup zajmujących 
się wyłącznie zwalczaniem najgroźniejszych dla gromadzenia dochodów państwa nadużyć, c) efektywniejsze 

do faktycznych dochodów podatkowych 
z tej działalności (o 7,4 pkt. proc., osiąga-
cjąc poziom 36,8%). Z uwagi na małą rolę 
sektora turystyki w polskiej gospodarce 
i niski jego udział w dochodach podatko-
wych ogółem, straty z tytułu szarej strefy 
w tej działalności w stosunku do ogólnych 
wpływów budżetowych są niewielkie. 

Relacja luki podatkowej z tytułu sza-
rej strefy w tej działalności do ogólnych 
dochodów podatkowych budżetu pań-
stwa wzrosła z 0,59% w 2014 r. do 0,75% 
w 2016 r. 

Duża skala luki podatkowej w działalno-
ści turystycznej uzasadnia podjęcie dzia-
łań zmierzających do ograniczenia zakresu 
szarej strefy w tym sektorze. Proponowane 
niżej środki mają jednak charakter po-
wszechny i dotyczą również innych sek-
torów gospodarki. Nie ulega wątpliwo-
ści, że radykalne zmniejszenie rozmiarów 
szarej strefy wymaga kompleksowych, 
spójnych działań, podejmowanych rów-
nocześnie w wielu obszarach. Przeważać 
wśród nich powinny zachęty, a nie penali-
zacja. Konieczne jest zwłaszcza budowanie 
stabilnego, prostego i jasnego prawa go-
spodarczego oraz przejrzystych procedur, 
a z drugiej strony skutecznych mechani-
zmów kontrolnych41. 
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Pożądana jest taka reforma systemu po-
datkowego, która spowoduje nie tylko jego 
uszczelnienie, ale sprzyjać będzie również 
ograniczaniu ryzyka prowadzenia działal-
ności gospodarczej i obniży koszty wyko-
nywania obowiązku podatkowego42.

 Jeśli chodzi o działalność turystyczną 
widocznemu ograniczeniu szarej strefy 
sprzyjałoby zastosowanie takich instru-
mentów, jak obniżenie podatku VAT 
na usługi turystyczne oraz ujednolicenie 
jego stawki. Warte rozważenia jest rów-
nież wprowadzenie rozwiązań zwalniają-
cych sezonowych przedsiębiorców z czę-
ści obciążeń finansowych. Podejmowanie 
działań preferujących ten sektor jest uza-
sadnione m.in. tym, że poziom usług tury-
stycznych staje się wizytówką danego kraju, 
wpływa na jego wizerunek i w rezultacie 

typowanie podmiotów do kontroli oraz prowadzenie kontroli z większym wykorzystaniem technik informa-
tycznych, d) monitorowanie skuteczności nowych rozwiązań prawnych mających uszczelnić system podat-
kowy, e) istotne skrócenie czasu reakcji na zidentyfikowane duże ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz 
f) zapewnienie niezwłocznego podejmowania postępowań karnych skarbowych. 

42 Należy m.in. wydłużyć vacatio�legis ustaw podatkowych, ograniczyć katalog wydatków niestanowiących 
kosztów uzyskania przychodu, wprowadzić elektroniczne faktury i elektroniczną archiwizację kwitów kaso-
wych, a także umożliwić rozliczanie CIT i PIT w okresach kwartalnych. Nie powinno się penalizować drobnych 
naruszeń prawa podatkowego i złagodzić obowiązujące obecnie sankcje. Istotnym narzędziem służącym 
ograniczaniu szarej strefy jest rozwój obrotu bezgotówkowego, czemu sprzyja rozwój technik informatycz-
nych i telekomunikacyjnych. W tym celu m.in. obniżono już opłaty interchange, które ponosi przedsiębiorca 
– właściciel terminalu płatniczego obsługującego karty płatnicze i od początku 2017 r. obniżono limit płat-
ności gotówkowych w obrocie gospodarczym z 15 tys. euro do 15 tys. zł.

43 Jak wykazały badania przeprowadzone w Nowej Zelandii przez P. J. Caragata i D.E.A. Gilesa obniżenie 
łącznych dochodów podatkowych w relacji do PKB o 2 pkt. proc. powoduje obniżenie udziału szarej strefy 
w PKB o 0,2 pkt. proc. Por. G. Gołębiowski, op.cit., s. 26.

zainteresowanie potencjalnych inwesto-
rów. Ograniczeniu szarej strefy służyło-
by też obniżenie pozapłacowych kosztów 
pracy, określanych często jako klin podat-
kowy, obejmujący podatki od płac i składki 
na ubezpieczenia obowiązkowe43. W odnie-
sieniu nie tylko do działalności turystycznej 
potrzebne jest też zmniejszenie restrykcji 
jakim poddany jest rynek pracy oraz po-
prawa efektywności instytucji rządowych, 
w tym skuteczna walka z korupcją.

WANDA KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA, 
dr TADEUSZ SMUGA, 
dr PIOTR WAŻNIEWSKI,
pracownicy naukowi  
Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Słowa kluczowe: szara strefa, luka podatkowa, działalność turystyczna, gospodarka nieformalna, 
sektor finansów publicznych 

Key words: grey area, tax gap, touristic activity, tax evasion, irregular economy, public finance sector
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We wszystkich polskich kodeksach karnych istniał przepis kryminali-
zujący przestępstwo nadużycia władzy, stanowiący podstawę odpowie-
dzialności. Zgodnie z art. 231 obowiązującego Kodeksu karnego polega 
ono na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez 
funkcjonariuszy publicznych. Wykładnia tego przepisu nastręcza wielu 
trudności, a ma zasadnicze znaczenie przy formułowaniu zarzutów. Ar-
tykuł obejmuje analizę orzecznictwa sądowego pozwalającego określić 
zakres odpowiedzialności ponoszonej przez  funkcjonariuszy publicz-
nych. To o tyle ważne, że obok zarzutów korupcji, oskarżenie o nad-
użycie władzy jest drugim najczęściej kierowanym pod adresem osób 
zatrudnionych w administracji publicznej w Polsce.

Odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego

Przestępstwo  
nadużycia władzy

ZYGMUNT KUKUŁA

Funkcjonariusze publiczni, częściej niż 
inne grupy zawodowe, są narażeni na rze-
czywiste, domniemane (ze względu na 
istniejące niejasności w przepisach kompe-
tencyjnych) lub fałszywe oskarżenia o na-
ruszenie prawa. W tym ostatnim wypad-
ku motywem oskarżenia bywa najczęściej 
chęć pozbawienia ich możliwości dalszego 

1 Art. 231 § 1. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, 
działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3; § 2. Jeżeli 
sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega 
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10; § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie 

pełnienia służby publicznej. Oskarżenia 
formułują wówczas osoby, którym działa-
nia funkcjonariusza publicznego z różnych 
przyczyn przeszkadzają. 

Ujawniane przez media przypadki nad-
użycia władzy prowadzą zwykle do obni-
żenia zaufania obywateli do administra-
cji. Zagadnienia odpowiedzialności karnej 
z art. 2311 Kodeksu karnego, niewątpli-
wie mają więc walor dla wszystkich osób 
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zatrudnionych w administracji publicznej, 
które posiadają status funkcjonariusza pu-
blicznego.

Orzeczenia sądów, choć co do zasady 
nie stanowią w naszym kraju źródła prawa, 
jednak wpływają na jego kształt i proces 
tworzenia wykładni. Zgodnie z ustawą 
o Sądzie Najwyższym2 (SN), wydaje on 
wyroki oraz postanowienia rozstrzyga-
jące spory w sprawach, które rozpozna-
wane są na skutek wnoszonych środków 
odwoławczych. Szczególne znaczenie 
mają uchwały SN, które służą wyjaśnieniu 
przepisów budzących wątpliwości lub któ-
rych stosowanie wywołało rozbieżności 
w orzecznictwie; inne rozstrzygają zagad-
nienia prawne budzące poważne wątpli-
wości w konkretnej sprawie. Niektóre 
ze wspomnianych uchwał podejmowane 
są z inicjatywy sądów orzekających w po-
szczególnych sprawach, inne zaś na wnio-
sek upoważnionych do tego organów. 
Wykładnia przyjęta w konkretnej sprawie, 
jest wiążąca wyłącznie dla sądów niższej 
instancji i nie wiąże innych. Nie sposób 
jednak nie zauważyć, że niektóre wypo-
wiedzi interpretacyjne sądów, podejmo-
wane w sytuacji gdy brakuje odpowied-
niego przepisów bądź są niejasne, de facto 
pełnią rolę zbliżoną do aktów prawotwór-
czych. Pod rządami jednej z wcześniejszych 
ustaw o SN dopuszczalne było podejmo-
wanie przez ten sąd uchwał zawierających 
wytyczne w zakresie wykładni prawa 
i praktyki sądowej w celu ujednolicenia 

i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
2;. § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 
228. Ustawa Kodeks karny z 6.6.1997, Dz.U. z 2018 r. poz.1600, t.j., dalej także k.k.

2 Ustawa z 8.12.2017, Dz.U. z 2018 r. poz. 5.

orzecznictwa. Obejmowały one komplek-
sowe wypowiedzi związane z określonym 
tematem. Wiązały przy tym nie tylko SN, 
ale też pozostałe sądy. Obecnie instytucja 
wytycznych nie występuje w naszym pra-
wie. Dokonywana przez sądy ocena w in-
dywidualnym przypadku ma jednak wy-
mierne znaczenie dla oceny takich samych 
lub podobnych przypadków w przyszłości.

Przestępstwo nadużycia władzy 
– ujęcie historyczne
Przestępstwo nadużycia władzy było 
obecne we wszystkich XX-wiecznych 
polskich kodeksach karnych, tytułem 
wprowadzenia warto zwięźle zaprezen-
tować wcześniejsze rozwiązania praw-
ne na tle odpowiadających im unormo-
wań obowiązującego Kodeksu karnego. 
Kodeks karny z 1932 r. obowiązujący 
po wielu zmianach aż do końca 1969 r., 
a więc także przez ćwierć wieku istnienia 
PRL, przewidywał karalność za naduży-
cie władzy, umieszczając odnośny przepis 
w rozdziale XLI – „Przestępstwa urzęd-
nicze”, art. 286. Na tej podstawie w § 1 
tego artykułu przewidziano karę więzienia 
do 5 lat dla urzędnika, który przekraczając 
swą władzę lub nie dopełniając obowiąz-
ku, działał na szkodę interesu publiczne-
go lub prywatnego. Jeśli celem było osią-
gnięcie korzyści majątkowej lub osobistej 
dla siebie lub innej osoby, sprawca podlegał 
karze więzienia do lat 10. Dla nieumyślne-
go zachowania się sprawcy ustanowiono 
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karę aresztu do 6 miesięcy. Definicję osób 
odpowiadających za te czyny przesunięto 
do art. 292 k.k., co powodowało, że karze 
podlegały, oprócz urzędników pozostają-
cych w służbie państwa lub samorządu, 
także osoby wykonujące zlecone czynności 
w zakresie zarządu państwowego lub sa-
morządowego, nie wyłączając funkcjona-
riuszy wszelkich instytucji publicznych. 
Kodeks ten nie używał pojęcia funkcjo-
nariusz publiczny przy definiowaniu pod-
miotu przestępstwa, zastępując go ogól-
nym określeniem „urzędnik”. 

Wyczerpująca ustawowa definicja funk-
cjonariusza publicznego pojawiła się dopie-
ro w kodeksie karnym z 1969 r. Zmieniono 
w nim nazwę rozdziału oraz numer po-
rządkowy artykułu, w którym prze-
stępstwo zostało umieszczone. Rozdział 
XXXII ‒ „Przestępstwa przeciwko dzia-
łalności instytucji państwowych i społecz-
nych” dopiero na samym końcu sytuował 
przepis o nadużyciu władzy (art. 246). Jego 
znamiona pozostały niemal identyczne 
jeśli wziąć pod uwagę opis czynu zabro-
nionego w kodeksie z 1997 r., ale nieco bar-
dziej rozbudowano je w porównaniu 
z przepisem z 1932 r. Na podstawie § 1 
art. 246 karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 5 podlegał funkcjona-
riusz publiczny, który przekraczając swoje 
uprawnienia lub nie dopełniając obowiąz-
ku, działał na szkodę dobra społecznego 
lub jednostki. W dalszych dwóch para-
grafach przewidziano zarówno typ kwa-
lifikowany przestępstwa ‒ § 2, jak i jego 
nieumyślną odmianę ‒ § 3. Specyficznym 
elementem przyjętej regulacji była usta-
nowiona w § 4 klauzula subsydiarności, 
czego nie przewidywał kodeks karny 
z 1932 r., a rozwiązanie to przetrwało 

w kodeksie do dziś. Klauzula przewidy-
wała wyłączenie stosowania przepisu § 3, 
jeżeli czyn funkcjonariusza publicznego 
wyczerpywał znamiona innego przestęp-
stwa, albo gdy przekroczenie uprawnień 
lub niedopełnienie obowiązków należało 
do jego znamion. W praktyce najczęściej 
dotyczyło to korupcji.

W obowiązującym przepisie art. 231 k.k. 
wprowadzono jedynie niewielkie zmia-
ny. Pierwsza z nich odnosiła się do innego 
ujęcia charakteru dobra prawnego, prze-
ciwko któremu zwraca się funkcjonariusz 
publiczny. 

Obecnie obejmuje to działania na szko-
dę interesu publicznego lub prywatnego. 
Kolejna zmiana łączy się ze wskazaniem 
rodzaju dobra naruszonego przez sprawcę 
z § 3, a dokładniej wyrządzenia istotnej 
szkody, w miejsce dotychczasowej poważ-
nej szkody. Ostatnia ze zmian odnosi się 
do zakresu przedmiotowego klauzuli sub-
sydiarności. Aktualna treść przepisu w § 4 
wyłącza stosowanie kwalifikowanego typu 
przestępstwa z art. 231, jeśli czyn wyczer-
puje znamiona przepisu o korupcji bier-
nej opisanej w art. 228 k.k. Art. 231 k.k. 
został umieszczony w rozdziale XXIX 
‒ „Przestępstwa przeciwko działalności 
instytucji państwowych oraz samorządu 
terytorialnego”.

Przedstawione uwagi posłużą do wyka-
zania niektórych różnic w orzeczeniach 
sądowych, wydanych w czasie obowiązy-
wania poprzednich kodeksów. Ze względu 
na relatywnie niewielkie korekty obecnie 
obowiązujących przepisów, wcześniejsze 
orzecznictwo zachowało w dużej części 
aktualność, stanowiąc ważny element wy-
kładni prawno-karnych regulacji przestęp-
stwa nadużycia władzy.
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Podmiotowy 
zakres odpowiedzialności
Zamknięty katalog funkcjonariuszy pu-
blicznych znajduje się w art. 115 § 3 k.k.3 
Znacząco różni się on od przewidzianego 
w poprzednim kodeksie. Różnice polegają 
na wyłączeniu z tego grona osób pełnią-
cych funkcje związane ze szczególną od-
powiedzialnością w gospodarce, takich 
jak dyrektorzy przedsiębiorstw państwo-
wych, osoby kierujące organizacjami spół-
dzielczymi czy społecznymi. W efekcie 
doszło do pozbawienia statusu funkcjo-
nariusza publicznego sołtysa wsi4, likwi-
datora przedsiębiorstwa państwowego5, 
konduktora rewizyjnego PKP6, leśniczego 
Lasów Państwowych7, osoby upoważnionej 
na podstawie art. 33a ustawy z 15 listo-
pada1984 r., Prawo przewozowe (Dz.U. 
z 2015, poz. 1173 ze zm.) do kontroli bile-
tów w publicznym transporcie zbiorowym, 
w tym będącej pracownikiem samorządu 

3 § 13. Funkcjonariuszem publicznym jest: 1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2) poseł, senator, radny, 2a) poseł 
do Parlamentu Europejskiego, 3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przy-
gotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, 
komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych 
działających na podstawie ustawy, 4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwo-
wego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, 
w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych, 5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli 
państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, 6) osoba 
zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, 7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony 
bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej, 8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową 
9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

4 Wyrok SA Kraków z 29.10.2002, II Aka 259/02, OSN Prok. i Pr. 2003, nr 3, poz. 18.
5 Uchwała SN z 17.5.2000, I KZP 10/00, OSNKW 2000, nr 5-6, poz. 40.
6 Wyrok SN z 18.5.2004, WK 10/04, OSNKW 2004, nr 7-8, poz. 71.
7 Postanowienie SN z 8.12.2004, IV KK 126/04, OSNKW 2005, nr 1, poz. 9.
8 Postanowienie SN z 29.9.2013 r., I KZP 9/13, OSNKW 2013, nr 100, poz. 85.
9 Postanowienie SA Kraków z 3.2.2000, II AKz 2/00, KZS 2000, nr 2, poz. 21.
10 Wyrok SN z 17.4.1997, I KZP 43/96, OSNKW 1997, nr 5-6, poz. 40.
11 Wyrok SN z 9.5.1983, I KR 85/03, Lex nr 21981.
12 Uchwała SN z 30.4.2003, I KZP 12/03, KZS 2003, nr 5, poz. 2.
13 J. Wyrembek: Glosa�do�uchwały�SN�z�30.4.2003, IKZP 12/03, „Państwo i Prawo” nr 11/2006.
14 Z. Kukuła: Przestępczość�korupcyjna�w�orzecznictwie�sądowym.�Aspekty�materialne�i�procesowe.�Wybór�

orzeczeń, Warszawa 2014, s. 29.

terytorialnego8, dyrektora szpitala publicz-
nego9, kierowcy-konduktora PKS10, bie-
głego sądowego11.

Kontrowersje wywołało uznanie przez 
Sąd Najwyższy za funkcjonariusza publicz-
nego asesora komorniczego12, choć przepisy 
nie dają ku temu jakichkolwiek podstaw. 
Stanowisko spotkało się z krytyczną i słusz-
ną, w mojej ocenie, reakcją doktryny13. Sąd 
niewątpliwie przekroczył w tej sprawie 
dopuszczalne granice wykładni językowej. 
Przyjęcie stanowiska sądu prowadziłaby 
do zastosowania niedozwolonej w prawie 
karnym materialnym wykładni rozsze-
rzającej na niekorzyść sprawcy i łamało 
jedną z podstawowych zasad lex stricta14.

Nadużycie władzy 
jako przestępstwo formalne
Nadużycie władzy przez funkcjonariu-
sza publicznego ma charakter przestęp-
stwa formalnego, dla zaistnienia którego 
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nie jest wymagane wystąpienie jakiego-
kolwiek skutku. Jego znamiona są typowe 
dla przestępstw abstrakcyjnego naraże-
nia na niebezpieczeństwo. Użyty w tre-
ści przepisu wyraz „działanie” na szko-
dę interesu publicznego lub prywatnego 
rozpatrywany z dogmatycznego punk-
tu widzenia nie jest określeniem skut-
ku, lecz zachowania sprawcy. Pogląd 
o formalnym charakterze przestępstwa 
dominował w orzeczeniach wydanych 
w czasie obowiązywania kodeksu kar-
nego z 1932 r. Przyjęto w nich założenie, 
że szkoda nie jest obiektywną przesłan-
ką wypełnienia znamion przestępstwa, 
do jego popełnienia wystarcza sama 
możliwość powstania szkody z powodu 
naruszenia obowiązków lub uprawnień 
urzędnika15. Wyrażono przy tym opinię, 
że przestępstwo kwalifikowane z art. 231 
§ 2 k.k. jest również przestępstwem 
formalnym. Samo powstanie szkody, 
a nawet jej bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo, nie jest w ocenie sądu znamieniem 
tych czynów zabronionych16. Na formal-
ny charakter przestępstwa wskazywali 
też niektórzy przedstawiciele doktryny17.

Zmiana oceny charakteru tego przestęp-
stwa pojawiła się dopiero w ostatnich kilku 
latach. W niemal zgodnej opinii sądów, 
występek z art. 231 § 1 k.k. zaczęto po-
strzegać jako przestępstwo o charakterze 
skutkowym (materialnym). 

15 Wyrok SN z 12.12. 1933, III KK 1093/33, OSN 1934, nr 4, poz. 68.
16 Wyrok SN z 2.12. 2012, IV KKN 273/01, Lex 74484.
17 A. Grześkowiak, K. Wiak: Kodeks�karny.�Komentarz, Warszawa 2012, s. 1039.
18 Uchwała SN z 24.1.2013, I KZP 24/12, OSNKW 2013, nr 2, poz. 12; postanowienie SN z 16.4.2014,  

II KK 96/13, Lex 1482379; uchwała SN z 28.5.2015, SNO 21/15, Lex 1755917; wyrok SA Szczecin 
z 16.12.2015, II Aka 201/15, Lex 1950649.

19 Wyrok SA Wrocław z 25.2.2016, II Aka 331/15, Lex 2023603.

Do rewizji dotychczasowego podejścia 
wykorzystano argument, że zachowanie 
sprawcy powoduje narażenie na niebez-
pieczeństwo, a wiec generuje zachowanie 
znamienne skutkiem w postaci wystąpie-
nia niebezpieczeństwa powstania szkody 
w interesie publicznym lub prywatnym18. 
Nie wydaje się jednak, aby taka kwalifi-
kacja przestępstwa została podtrzymana, 
bowiem ostatnio SN wrócił do poprzed-
niego stanowiska, zgodnie z którym dla za-
istnienia przestępstwa nie jest konieczne 
powstanie szkody; mechanizm działania 
sprawcy musi jednak prowadzić do szkody 
konkretnego interesu19. Można z dużym 
prawdopodobieństwem przewidywać, 
że judykaturze ‒ przynajmniej w najbliż-
szym czasie ‒ trudno będzie jednoznacznie 
rozstrzygnąć te kwestie. 

Niemniej w obu poglądach eksponowano 
występowanie zagrożenia dla obu rodza-
jów dóbr chronionych (interes publiczny 
i prywatny). 

Jeśli pojawiło się zagrożenie traktowane 
już jako skutek, to trudno będzie uchwy-
cić jego materialne następstwa, uważane 
za zmianę w świecie zewnętrznym. Proces 
dowodowy przy takiej kwalifikacji czynu 
zabronionego z pewnością przysporzy 
praktykom wielu trudności. Konieczne 
będzie w tej sytuacji dążenie do uchwy-
cenia skutku w świecie zewnętrznym, 
który musiałby powstać przy konkretnym 
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niebezpieczeństwie powstania szkody. 
Jeżeli nie udało się jej wykazać, trudniej 
będzie dowieść wypełnienia ustawowych 
znamion czynu zabronionego przez funk-
cjonariusza publicznego. Rozstrzygając 
ten problem na płaszczyźnie dogmatycz-
nej, moim zdaniem należy przyjąć formal-
ny charakter przestępstw wymienionych 
w § 1 i 2 art. 231 k.k. Tak wyrażona opi-
nia nie przekreśla istnienia nieumyślnej 
odmiany przestępstwa opisanego w § 3.

W tym bowiem wypadku ustawodawca, 
w sposób niebudzący wątpliwości wska-
zał, że w efekcie nieumyślnego działania 
sprawca wyrządził istotną szkodę. Słowo 
„wyrządził”, pełni w omawianej sytuacji 
funkcję rozstrzygającą o materialnym cha-
rakterze czynu nieumyślnego.

Przekroczenie uprawnień 
lub niedopełnienie obowiązków
W art. 231 k.k., jest mowa o „uprawnieniu 
lub obowiązku”, w odniesieniu do ich prze-
kroczenia lub niedopełnienia. Nie zawarto 
jednak żadnych wskazówek ułatwiających 
wykładnię tego przepisu. Należy w tej sy-
tuacji przyjąć, że art. 231 k.k. ma charak-
ter przepisu blankietowego. Przepis taki 
posługuje się jedynie ramowym opisem 
czynu zabronionego, którego wypełnie-
nie wymaga odwołania do innych aktów 
prawnych rangi ustawowej, ewentualnie, 
co budzi jednak wątpliwości, przepisów 
niższego rzędu. 

Na taki właśnie charakter przepisu zwró-
cono uwagę już w okresie przedwojennym. 

20 Wyrok SN z 27.1.1938, IK 1564/37, OSN 1938, nr 8, poz. 190.
21 Wyrok SN z 10.10.1946, K 1292/46, OSN 1947, nr 4, poz. 101.
22 Wyrok SN z 7.9.1950, K 720//50, OSN 1951, nr 1, poz. 8.

Sąd dostrzegł wówczas, że nie wszystkie 
obowiązki służbowe urzędnika zostały 
wyraźnie określone w prawie. W kon-
kretnej sytuacji przyjęto, że obowiązek 
funkcjonariusza publicznego wynikać 
może również z samego charakteru zaj-
mowanego stanowiska, bądź z rodzaju wy-
konywanej czynności, jak też z ogólnych 
zasad urzędowania20. Każde postępowanie 
urzędnika, adekwatnie do sytuacji, może 
więc być traktowane jako przekroczenie 
władzy lub niedopełnienie obowiązków21. 
Najdokładniej istotę tego przestępstwa 
oddaje późniejsze rozstrzygnięcie, w któ-
rym sąd podkreślił, że urzędnik w sytu-
acji braku przepisów i zarządzeń admini-
stracyjnych powinien z własnej inicjatywy 
i przezorności czynić wszelkie starania, 
aby jego przełożony wydał odpowiednie 
przepisy przewidujące możliwość powsta-
nia szkody i sposoby jej usunięcia22. 

Na kanwie powyższych rozważań, 
prawno-karną ocenę czynu należy roz-
począć od dokładnego zapoznania się 
z charakterystyką tych znamion czynu, 
które odnoszą się do nadużycia władzy, 
a także zbadania oraz analizy uprawnień 
i obowiązków spoczywających na funk-
cjonariuszu publicznym. Ich znajomość 
pozwoli na wykazanie, które z możliwych 
zachowań funkcjonariusza mieściło się 
w ramach działań legalnych. Powyższą 
kwestię sądy poddały w przeszłości wni-
kliwej analizie, a wydane przez nie orze-
czenia nie wskazywały na rozbieżności 
co do kierunku wykładni. 
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Podkreślano z reguły na pierwszym miej-
scu, że podstawowym obowiązkiem sądu 
rozpoznającego sprawę o nadużycie władzy 
musi być szczegółowe ustalenie zakresu 
obowiązków i uprawnień, a gdy uda się 
to osiągnąć, odniesienie ich do konkret-
nej sytuacji, w której znalazł się funkcjo-
nariusz, mając do czynienia z interesem 
prywatnym23. Możliwe będzie wówczas 
udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy rze-
czywiście w związku w wykonanymi obo-
wiązkami popełniono czyn zabroniony24. 
Na uznanie zasługuje staranność, z jaką 
sądy w kolejno następujących po sobie roz-
strzygnięciach podchodziły do procesu 
ustalania uprawnień i obowiązków spoczy-
wających na podmiocie przestępstwa. Sąd 
uznał, że źródło obowiązków może mieć 
charakter ogólny, szczególny lub indywi-
dualny, co wpłynęło na proces wykładni 
tego przepisu. Charakter ogólny sprowadza 
się do źródła obejmującego przepisy od-
noszące się najczęściej albo do wszystkich 
funkcjonariuszy lub wyłącznie do niektó-
rych z nich. Obowiązki szczególne regulo-
wane są najczęściej przepisami dotyczący-
mi poszczególnych rodzajów służb i w po-
równaniu z obowiązkami ogólnymi są lepiej 
doprecyzowane. Obowiązki indywidual-
ne określa się w stosownych przepisach, 
regulaminach i instrukcjach. Włączono 
do nich wydane przez uprawnione osoby 
polecenia służbowe, nakazujące wykonanie 

23 Wyrok SN z 3.2.2005, WA 25/04, OSN w SK 2005, nr 1, poz. 303.
24 Wyrok SN z 23.4.1977, IV KRN 70/77, OSNKW 1977, nr 6, poz. 63.
25 Wyrok SN z 26.11.1959, II K 499/59, OSNPG 1960, nr 4, poz. 61.
26 Wyrok SN z 4.5.2016, V KK 388/15, Lex 2046083.
27 Wyrok SA Kraków z 9.2.2000, II Aka 252/99, KZS 2000, nr 4, poz. 40.
28 Wyrok SN z 23.5.1935, IK 395/35, OSN 1936, nr 1, poz. 23.
29 Wyrok SA Rzeszów z 9.5.2002, II Aka 74/02, OSA 2003, nr 9, poz. 93.

określonej czynności25, np. przez przeło-
żonego. Oprócz tego, sąd podzielił wcze-
śniejsze uwagi judykatury prowadzące 
do wniosku, że niektóre obowiązki funk-
cjonariuszy publicznych mogą dodatkowo 
wynikać ze szczególnej istoty urzędowa-
nia26. Jak wnikliwa powinna to być analiza 
wskazuje opinia, według której nawet po-
siłkowe odwołanie się do wzorca „dobre-
go gospodarza” czy rzetelnego urzędnika 
wymaga wykazania, że funkcjonariusz, 
którego to dotyczy, nie podjął działań za-
pobiegających zagrożeniu dla dóbr chronio-
nych, choć wiedział, że takowe istnieje27.

Na podstawie art. 231 k.k. możliwa 
jest sytuacja, w której równocześnie prze-
kroczono uprawnienia i nie dopełniono 
obowiązków28. Będziemy mieli wówczas 
do czynienia z jednym przestępstwem, 
rozpatrywanym w ramach tzw. prawnej 
jedności czynu. 

Przekroczenie uprawnień przybiera 
z reguły dwie formy. Pierwsza, to działa-
nie w ramach uprawnień, lecz niezgodnie 
z prawnymi warunkami danej czynności. 
Druga sprowadza się do działania nieleżą-
cego w ramach uprawnień, lecz pozostają-
cego w związku z pełnioną przez funkcjo-
nariusza publicznego funkcją, a dodatkowo 
stanowiącego wykorzystanie płynących 
z niej uprawnień29. 

Kolejny element to wykazanie związ-
ku przyczynowego pomiędzy działaniem 
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albo zaniechaniem ze strony funkcjona-
riusza publicznego, a szkodą wynikłą dla 
interesu chronionego (publicznego lub 
prywatnego). Innymi słowy, badany jest 
związek przyczynowy pomiędzy czynem 
a grożącą lub wyrządzoną już szkodą. 
Odpowiedzialność za skutek pojawi tylko 
wtedy, gdy w zaistniałym skutku znajdzie 
się właśnie owo stworzone przez sprawcę 
niebezpieczeństwo, którego powstaniu 
miało zapobiec przestrzeganie wskazanej 
normy30. Przedstawianą zależność należy 
bezwzględnie dowieść przy każdym po-
sądzeniu o naruszenie uprawnień, nawet 
gdy w danej sprawie występuje ich kil-
kadziesiąt31, zwłaszcza przy kwalifikacji 
zachowania jako czynu ciągłego.

W niektórych orzeczeniach sąd zwró-
cił uwagę, że dla przesłanek ponoszenia 
odpowiedzialności karnej na podstawie 
art. 231 k.k. bez znaczenia pozostaje, z ja-
kiego rodzaju naruszeniem przepisów 
było powiązane przekroczenie upraw-
nień, czy były to przepisy normujące re-
lacje urzędnika względem osób niebędą-
cych urzędnikami, czy też jedynie regu-
lujące tok urzędowania wewnętrznego32. 
Jako przykład podano praktykę zatrudnie-
nia podwładnych do prywatnych celów, 
za ich zgodą i wynagrodzeniem, jeśli od-
bywało się to w czasie, w którym byli oni 
obowiązani pełnić swoje obowiązki33. 

30 Wyrok SA Białystok z 10.3.2011, II Aka 213/10, OSAB 2011, nr 1, s. 41-50; tak też postanowienie SN  
z 10.10.2012, V KK 27/12, Lex nr 1226786.

31 Postanowienie SN z 9.12.2000, IV KKN 514/99, Lex nr 75505.
32 Wyrok SN z 30.5.1938, II K 1301/37, OSN 1939, nr 2, poz. 41.
33 Wyrok SN z 19.10.2006, WA 26/06, OSNKW 2007, nr 1, poz. 4.
34 Wyrok SN z 30.5.1938, II K 1301/37, OSN 1939, nr 2, poz. 41.
35 Wyrok SN z 8.8.1938, III K 1246/38, OSN 1939, nr 1, poz. 18.
36 Wyrok SN z 3.11.1954, III K 899/54, OSNCK 1955, nr 2, poz. 17.

Ważnym aspektem oddziałującym na 
odpowiedzialność karną jest wypracowana 
w judykaturze zasada nieprzypisywania 
funkcjonariuszowi domniemanych obo-
wiązków. Realizuje ona w takich wypad-
kach funkcję gwarancyjną prawa karnego. 
Początki jej formowania datują się na okres 
przedwojenny. Na jej podstawie sąd wy-
kluczył możliwość skazania oskarżonego 
urzędnika z tego powodu, że dana czyn-
ność służbowa „mogła” należeć też do jego 
kompetencji34. Mniej więcej w tym samym 
czasie wyjaśniono w innym rozstrzygnię-
ciu sądowym, że za przestępstwo naduży-
cia władzy urzędnik odpowiada jedynie 
wtedy, gdy przekracza uprawnienia, bądź 
nie dopełnia obowiązków w odniesieniu 
do tych czynności urzędowych, które zo-
stały mu zlecone przez właściwy zakres 
działania35. O stabilności przyjętego po-
glądu świadczy kolejne orzeczenie pod-
kreślające wymóg wykazania, że podjęta 
czynność mieściła się w granicach stałej 
lub chociażby ad hoc zleconej pracy urzęd-
nika. Zwrócono też uwagę na charakter 
niewykonywanych poleceń przełożonych. 
Nie każde uchybienie obowiązkom okre-
ślonym w aktach prawa wewnętrznego 
o charakterze administracyjnym czy fi-
nansowym sąd kwalifikował jako dzia-
łanie na szkodę interesu publicznego36. 
W orzecznictwie sądowym konsekwentnie 
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lansowano konieczność udowodnie-
nia funkcjonariuszowi publicznemu, że 
swoim działaniem wyszedł poza dozwo-
lone przepisami, bądź wyznaczone isto-
tą urzędowania granice. Przekroczenie 
norm będących poza strefą jego urzędo-
wania nie stanowi podstawy do skazania37. 
Nawet przypisywanie samemu sobie nie-
należnych uprawnień nie jest podstawą 
do ukarania funkcjonariusza na podsta-
wie art. 231 k.k. Wykonując obowiązki 
funkcjonariusz publiczny musi dyspono-
wać wiedzą umożliwiającą mu podejmo-
wanie właściwych decyzji. Może jednak 
mieć miejsce sytuacja, w której powstanie 
rozbieżność pomiędzy tym co urzędnik 
wiedział, a tym co mógł wiedzieć pod-
czas załatwiania sprawy. Rozpatrując taki 
przypadek, sąd rozstrzygnął o konieczności 
przyjęcia stanu wiedzy co do zawieranej 
przez gminę umowy, odnosząc się do daty 
jej podpisania, nie zaś oceniając ją ex post38.

Przestępstwo nadużycia władzy może 
polegać również na zaniechaniu. Niedo-
pełnienie obowiązków sprowadza się więc 
do bezczynności urzędnika39. Wielu funk-
cjonariuszy publicznych jest przeciążonych 
obowiązkami z powodu braków kadro-
wych lub innych czynników, a to może 
mieć wpływ na jakość ich pracy. Biorąc 
to pod uwagę, należy różnicować kryte-
ria odpowiedzialności za ich zaniechania. 
Sąd podzielił opinię, że duża ilość obo-
wiązków może wpływać niekorzystnie 

37 Wyrok SN z 29.6.1957, brak sygnatury, OSNCK 1958, nr 2, poz. 16; wyrok SA Warszawa z 13.6.2013, 
II Aka 405/12, Lex nr 1363386.

38 Postanowienie SN z 3.10.2008, III K 103/08, Lex nr 465875.
39 Wyrok SN z 27.5.1955, III K 121/55, OSNCK 1956, nr 1, poz. 3
40 Wyrok SN z 26.4.1958, IV K 199/58, OSNPG 1959, nr 1, poz. 19. 
41 Wyrok SN z 9.5.1950, K 632/50, OSN 1950, nr 2, poz. 21.

jedynie na terminowe ich wykonanie, 
nigdy zaś na prawidłowość wykonania40. 
Innymi słowy, zwiększenie obciążenia obo-
wiązkami, co zrozumiałe, spowalnia czas 
załatwienia sprawy i to da się pogodzić 
z zasadami porządku prawnego oraz dzia-
łaniem administracji, jednakże sytuacja 
ta nie uprawnia do niedbałego załatwiania 
spraw urzędowych i nie zdejmuje cięża-
ru odpowiedzialności z funkcjonariusza 
publicznego. Każde takie zaniedbanie, 
o ile w związku z tym wystąpi zagrożenie 
dla interesu chronionego, a ponadto zosta-
nie udowodniony związek przyczynowy, 
stanowi istotną podstawę do przypisania 
odpowiedzialności karnej za niedopełnie-
nie obowiązków. 

Lektura orzeczeń sądowych dotyczących 
tego aspektu odpowiedzialności karnej po-
zwala na wyprowadzenie kilku wniosków 
natury ogólnej. Pierwszym z dwóch szcze-
gólnych przypadków popełnienia prze-
stępstwa niedopełnienia obowiązków 
przez zaniechanie może okazać się zacho-
wanie kontrolującego. W jednym z orze-
czeń uznano, że brak kontroli wykonania 
poleceń wydawanych podwładnym daje 
podstawę postawienia zarzutu niedopeł-
nienia obowiązków41. Odpowiedzialność 
karna została przesunięta na obszar pro-
cedur organizowania kontroli. Zaliczono 
do tego przypadki, w których zwierzch-
nik uchybił obowiązkom kontrolnym, 
obdarzając podwładnego nadmiernym 
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zaufaniem42. Obowiązek kontroli w oce-
nie sądu jest oczywisty i ma źródło w za-
sadach współżycia społecznego. Dla bytu 
prawnego obowiązku kontroli wydanych 
poleceń bez znaczenia pozostaje, czy zo-
stał on ujęty w konkretnym przepisie43. 
Niedopełnienie obowiązków może polegać 
również na niewłaściwym zorganizowa-
niu pracy podległym służbowo osobom44. 

Drugim przykładem zaniechania, na 
które zwrócono uwagę w judykaturze, 
jest niewypełnienie prawnego obowiąz-
ku denuncjacji z art. 304 § 2 Kodeksu 
postępowania karnego, czyli niezawia-
domienie o popełnionym przestępstwie, 
o którym funkcjonariusz publiczny do-
wiedział się w związku z wykonywaniem 
obowiązków. Zaniechanie traktowane jest 
tu jako równoznaczne z niedopełnieniem 
obowiązków służbowych ze szkodą dla in-
teresu publicznego45. Wspomniany obowią-
zek, co do zasady, spoczywa na kierowniku 
jednostki, a w pozostałych wypadkach 
tylko wtedy, gdy upoważnił on funkcjo-
nariuszy niższych szczebli do złożenia za-
wiadomienia.

Na sposób wykonania czynności urzę-
dowych przysługuje stronie zażalenie, 
a także środek odwoławczy, przewidzia-
ny w toku instancji. Strona może z niego 
skorzystać bądź nie. Dysponuje też prawem 

42 Wyrok SN z 9.1.1951, I KO 88/50, OSN 1951, nr 3, poz. 30; wyrok SN z 12.12.1951, I K 377/51, OSN 1952, 
nr 4, poz. 47.

43 Wyrok SN z 25.10.1968, II KR 146/68, OSNPG 1969, nr 6, poz. 93.
44 Wyrok SN z 14.11.2001, WA 30/01, Lex nr 558341.
45 Wyrok SN z 19.1.1951, K 1483/50, OSN 1951, nr 3, poz. 35; wyrok SN z 25.6.1957, III K 174/57, OSNPG 

1958, nr 1, poz. 33; wyrok SN z 19.11.1959, III K 239/59, OSNPG 1960, nr 7, poz. 22; wyrok SA Kraków  
z 28.9. 2000, II Aka 133/00, KZS 2000, nr 11, poz. 43; wyrok SN z 12.2.2008, WA 1/08, OSNKW 2008, nr 4, poz. 41.

46 Wyrok SN z 23.9.1937, I K 694/37, OSN 1938, nr 2, poz. 34.
47 Wyrok SN z 21.4.1952, IK 264/52, OSN 1952, nr 5, poz. 59.
48 Wyrok WSA Warszawa z 14.1.2011, I SA/Wa 2037/10, Lex nr 758934.

złożenia skargi do zwierzchnika takiego 
funkcjonariusza, przedstawiając zarzu-
ty i dowody na ich poparcie. W każdym 
takim wypadku nieskorzystanie ze wspo-
mnianej możliwości nasuwa przypuszcze-
nia, że pokrzywdzony mógł pogodzić się 
z grożącą mu szkodą. Nie uchyla to jednak 
karalności postępowania funkcjonariusza, 
jeśli wyczerpuje ono pozostałe warunki 
odpowiedzialności karnej za przestępstwo 
nadużycia władzy46. Przestępstwo opisane 
w art. 231 k.k. nie wymaga również wska-
zania motywu, którym kierował się funk-
cjonariusz publiczny naruszając swoje obo-
wiązki47. Wyjaśnienie motywu działania 
może, co najwyżej, mieć znaczenie dowodo-
we, jako pewien element całości rozpatry-
wanego zachowania sprawcy. Niewątpliwie 
ważną rolę w kształtowaniu praw obywateli 
pełni informacja urzędowa obejmująca in-
terpretację przepisów. Wydają ją np. urzę-
dy skarbowe. Biorąc to pod uwagę, sąd 
nie wykluczył pociągnięcia funkcjonariusza 
publicznego do odpowiedzialności karnej 
na podstawie art. 231 k.k., jeżeli dopuścił 
się on dezinformacji petenta, a nie spotka-
ło się to z szybką reakcją osób odpowie-
dzialnych48. 

Kończąc ten fragment analizy dorobku 
judykatury, warto jeszcze nawiązać do od-
powiedzialności sędziów za podejmowane 
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decyzje podczas rozpoznawania sprawy. 
Najczęściej pojawiającym się zarzutem 
pod ich adresem jest wadliwe zastosowa-
nie przepisu w procesie wykładni. Różne 
mogą być tego przyczyny, jak rozbieżność 
w orzecznictwie czy doktrynie, niejedno-
znaczne normy prawne lub błąd sędziego. 
Trzeba jednak pamiętać, że przy orzekaniu 
obowiązuje konstytucyjna zasada niezawi-
słości sędziowskiej. W świetle przedsta-
wionych argumentów poważne wątpliwo-
ści wzbudza pomysł pociągnięcia sędziego 
do odpowiedzialności karnej na podstawie 
art. 231 k.k., w sytuacji obrazy przepisów 
prawa przez błędną jego wykładnię, nawet 
oczywistą i rażącą, stanowiącą jedną z pod-
staw apelacji bądź kasacji49.

Interes publiczny i prywatny
Kolejnym zagadnieniem rozwiniętym 
w dorobku orzeczniczym była kwestia 
zdefiniowania interesu publicznego oraz 
prywatnego. Do ustalenia wykładni są-
dowej tych pojęć przystąpiono wkrót-
ce po wejściu w życie kodeksu karnego 
w 1932 r. Interes publiczny pojmowano 
w tym czasie jako zbiorowy interes organi-
zacji społecznej, państwa lub samorządu, 
prywatny z kolei jako interes poszczególnej 
jednostki50. Interes publiczny porównywa-
no z uszczerbkiem dla autorytetu konkret-
nego urzędu publicznego51, co w efekcie 

49 Uchwała SN z 11.10.2007, SNO 67/07, Lex nr 471802.
50 Wyrok SN z 31.5.1933, II K 285/33, OSN 1933, nr 8, poz. 157; tak też wyrok SN z 4.12.2003, III KK 298/13, 

Lex nr 1402635.
51 Wyrok SN z 13.3.1936, II K 2201/35, OSN 1936, nr 10, poz. 365.
52 Wyrok SN z 17.6.1938, II K 2578/37, OSN 1939, nr 5, poz. 106.
53 Wyrok SN z 10.3.1964, IV K 372/63, OSNPG 1964, nr 6, poz. 67.
54 Postanowienie SN z 23.9.2008, I KZP 16/08, OSNKW 2008, nr 10, poz. 78.
55 Wyrok SN z 7.2.2013, WA 1/13, Lex nr 1277838.

podważało zaufanie społeczeństwa do pra-
widłowego wypełniania zadań przez ad-
ministrację52. Interes publiczny kojarzony 
był więc z urzędami państwowymi, a ści-
ślej, z szeroko rozumianą administracją. 

Z upływem czasu doszło do rewizji po-
glądów, czego widocznym następstwem 
okazało się odstąpienie od tak wąskie-
go definiowania interesu publicznego. 
Przyjęto, że naruszenie to obejmuje sy-
tuacje, w których sprawca działając z ko-
rzyścią dla swojej jednostki organizacyj-
nej, wyrządza przy okazji szkodę innym 
podmiotom53. Gmina, bo o nią chodziło 
w tym wypadku, jest podmiotem praw 
i obowiązków, z tego więc tytułu może 
zostać narażona na uszczerbek. Zasadne 
jest więc przyjęcie, że może być podmio-
tem pokrzywdzonym przestępstwem nad-
użycia władzy, zaś uprawnienia z tym zwią-
zane w jej imieniu wypełnia wójt, bur-
mistrz lub prezydent54. 

W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w de-
finiowaniu interesu publicznego, istotnie 
rzutujące na wykładnię przepisu. Uznano 
mianowicie, że interes publiczny lub praw-
ny, musi być pojmowany jako interes wyni-
kający z prawa materialnego, nie zaś interes 
związany tylko z procedurą postępowania55. 
Z pewnością jest to słuszne posunięcie in-
terpretacyjne. Badając dotychczasowy kie-
runek orzeczniczy, należy zwrócić uwagę 
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na brak zainteresowania judykatury bliż-
szym określeniem interesu prywatnego.

Pojęcie szkody
Sądy zajmowały się pojęciem szkody; jest 
to kolejne istotne znamię, od wypełnienia 
którego zależy kształt odpowiedzialno-
ści karnej funkcjonariusza publicznego. 
Ustawowa redakcja art. 231 k.k. nie za-
wiera wskazówek co do jej zakresu. Można 
więc przyjąć, że dotyczy szkody rozumia-
nej szeroko. W dorobku orzeczniczym kon-
sekwentnie i od samego początku zwraca-
no uwagę na brak wymogu rzeczywistego 
wystąpienia szkody; dla istoty przestęp-
stwa wystarcza jeśli powstanie już sama 
możliwość jej wystąpienia, objęta świado-
mością sprawcy56, nawiązano w ten sposób 
do wspomnianego wcześniej formalnego 
charakteru przestępstwa. Stosunkowo nie-
dawno wyjaśniono, że szkoda może przy-
brać postać zarówno majątkową, jak i nie-
majątkową57, np. postać szkody moralnej. 
Wyrażono opinię, iż dobro społeczne bądź 
jednostki objęte działaniem sprawcy po-
winno zostać w każdym przypadku wyraź-
nie skonkretyzowane58. Również samo de-
finiowanie szkody majątkowej rozumiane 

56 Wyrok SN z 26.9.1934, II K 997/34. OSN 1935, nr 3, poz. 122; wyrok SN z 4.6.1946, K 1085/46, OSN 1947, nr 3, 
poz. 70; wyrok SN z 12.8.1946, III K 371/53, „Państwo i Prawo” nr 11/1953, s. 742; wyrok SN z 11.12. 1951, 
IK 65151, „Państwo i Prawo” nr 5-6/1952, s. 897; wyrok SN z 22.11.1957, IV K 467/57, OSNCK 1958,  
nr 4, poz. 38; wyrok SN z 26.4.1958, I CR 453/37, OSNPG 1959, nr 6, poz. 34; wyrok SN z 30.11.1960,  
IK 686/60, OSNPG 1961, nr 2, poz. 22; wyrok SN z 19.11.2004, III K 81/04, Lex nr 141348; wyrok SN z 24.4. 2008, 
WA 13/08 „Biuletyn Prawa Karnego” nr 9/ 2008 poz. 51; postanowienie SN z 15.12.2011, III K 160/11, 
OSN Prok. i Pr. 2012, nr 7-8, poz. 2; wyrok SN z 18.12.2012, WA 25/12, Lex nr 1252734.

57 Uchwała SN z 23.6.1992, I KZP 21/92, OSNKW 1992, nr 9-10, poz. 63.
58 Wyrok SN z 9.8.1977, Rw 237/77, Lex nr 63848.
59 Wyrok SN z 20.2.1935, II K 1662/34, OSN 1935, nr 10, poz. 418.
60 Wyrok SN z 23.3.1936, II K 2274/35, OSN 1936, nr 10, poz. 381.
61 Wyrok SN z 12.11.1935, II K 1617/35, OSN 1936, nr 4, poz. 171.
62 Uchwała SN z 29.1.2004, I KZP 38/03, OSNKW 2004, nr 2, poz. 14.
63 Wyrok SN z 20.5.2008, III KK 29/08, Lex nr 435321.

jest szeroko. Z pewnością będzie to szkoda 
instytucji dysponującej funduszami pu-
blicznymi o znaczeniu ogólnopaństwo-
wym59. Ważną rolę odegra też schemat 
określania zawartości szkody.

Sądy zaakceptowały tezę, według któ-
rej szkoda majątkowa może sprowadzać 
się do obniżenia rentowności posiadanego 
kapitału, czy zmniejszenia szans na jego 
zbycie60 albo zmniejszenia zysków przed-
siębiorstwa komunalnego61. W wypadku 
nieumyślnej odmiany przestępstwa z § 3, 
ustawodawca doprecyzował, że musi to być 
istotna szkoda. Przy jej określaniu zostanie 
wykorzystana w odpowiednim zakresie 
definicja znajdująca się w art. 115 § 5 k.k. 
Orzecznictwo od pewnego czasu zwraca 
uwagę na konieczność uzależnienia wyso-
kości takiej szkody od sytuacji majątkowej 
pokrzywdzonego, ale z uwzględnieniem 
obiektywnie wyrażonej orientacyjnej war-
tości62. Ważne jest zbadanie, czy szkoda 
stanowiła dla pokrzywdzonego znacz-
ną dolegliwość w chwili jej powstania63. 
Ma to na celu ściślejsze powiązanie prze-
stępczego działania ze skutkiem w postaci 
szkody i służy realizacji wymagań dotyczą-
cych związku przyczynowo-skutkowego.



120 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Zygmunt Kukuła

Kryterium winy
W odniesieniu do zagadnień związa-
nych z winą zgodnie przyjęto, że czynu 
z art. 231 k.k. można dopuścić się z winy 
umyślnej w obu jej zamiarach – bezpo-
średnim oraz ewentualnie wynikowym64. 
Dostrzeżono jednak potrzebę warto-
ściowania winy oskarżonego, głównie 
przez pryzmat zaniedbań po jego stronie, 
zdolnych hipotetycznie wyrządzić szkodę 
interesom chronionym65. Pogląd ten został 
niedługo potem uzupełniony przez przy-
jęcie, że jakkolwiek rzeczywista wysokość 
szkody może rzutować na wymiar kary, 
to jednak pomiędzy stopniem zawinienia 
a wysokością powstałej szkody nie zachodzi 
stosunek proporcjonalności. Może więc 
pojawić się sytuacja, kiedy mimo braku 
efektywnej szkody stopień zawinienia 
będzie duży i odwrotnie, nawet przy za-
istnieniu dużej szkody stopień ten może 
okazać się niewielki66. Korelacja pomiędzy 
obydwoma tymi czynnikami, aczkolwiek 
interesująca z perspektywy teorii, nie ode-
grała aż tak znaczącej roli w dotychczaso-
wej praktyce.

O rodzaju winy funkcjonariusza do-
puszczającego się uchybienia służbowego, 

64 Wyrok SN z 31.5.1933, II K 285/33, OSN 1933, nr 8, poz. 157; wyrok SN z 18.9.1936, II K 768/36, 
OSN 1937, nr 2, poz. 53; wyrok SN z 20.5.1938, III K 496/36, OSN 1936, nr, 12, poz. 443; wyrok 
SN z 20.6.1938, I K 1594/34, OSN 1939, nr 5, poz. 107; wyrok SN z 13.9.1938, III K 1318/38, 
OSN 1939, nr 3, poz. 74; wyrok SN z 11.6.1948, K 11/47, „Państwo i Prawo” nr 5/1949, s. 121; 
wyrok SN z 6.8.1952, I K 437/52, OSNCK 1953, nr 2, poz. 28; wyrok SN z 22.11.1957, IV K 
467/57, OSNCK 1958, nr 4, poz. 38; wyrok SA Kraków z 12.4. 1995, II Akr 54/95, KZS 1995, 
nr 3-4, poz. 51; postanowienie SN z 25.2.2003, WK 3/03, OSNKW 2003, nr 5-6, poz. 53; wyrok 
SN z 17.10.2003, WA 48/03, OSNwSK 2003, nr 1, poz. 2168; wyrok SN z 11.5.2007, WA 22/07 
OSNwSK 2007, nr 1, poz. 1045; uchwała SN z 10.5.2007, SNO 24/07, Lex nr 568916; wyrok 
SN z 9.11.2010, WA 32/10, OSNwSK 2010, nr 1, poz. 2214; wyrok SN z 7.2.2013, WA 1/13,  
Lex nr 1277838.

65 Wyrok SN z 24.10.1961, IV K 843/61, OSNKW 1962, nr 3, poz. 43.
66 Wyrok SN z 19.8.1970, III KR 118/70, OSP 1971, nr 11, poz. 210.
67 Wyrok SN z 12.2.1963, II K 791/62, OSNPG 1963, nr 5, poz. 73. 
68 Wyrok SN z 7.8.1967, I KR 655/67, OSNKW 1968, nr 2, poz. 16.

decyduje całokształt okoliczności odnoszą-
cych się zarówno do popełnionego czynu, 
jak i osoby sprawcy. W procesie orzekania 
należy wziąć od uwagę nie tylko ciężar sa-
mego zaniedbania i jego skutków, powody, 
które do tego doprowadziły, ale też i osobę 
sprawcy, szczególnie gdy chcemy wykazać 
jaki był jego stosunek do powierzonych 
mu obowiązków67. Jakkolwiek zaniedba-
nia po jego stronie nie zwalniają go z od-
powiedzialności, to jednak nie sposób 
pominąć czynnika w postaci przejścio-
wych znacznych trudności, które mogą 
wystąpić przy wykonywaniu obowiąz-
ków. Same w sobie nie tworzą przesłanki 
usprawiedliwiającej uchybienia w reali-
zacji obowiązków służbowych, powinny 
jednak zostać uwzględnione przy kom-
pleksowej ocenie stopnia winy68. Z treści 
art. 231 § 2 k.k. oraz wydanych na jego 
podstawie orzeczeń bezspornie wyni-
ka, że popełnienie tego czynu możliwe 
jest wyłącznie w zamiarze bezpośrednim. 
Przemawia za tym to, że funkcjonariusz pu-
bliczny podejmując działanie w celu osią-
gnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
nadużywając swojej władzy, chce taką ko-
rzyść osiągnąć, a nie tylko możliwość taką 
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przewiduje i na to się godzi69. Manifestuje 
tym sposobem swoje szczególne nastawie-
nie psychiczne70, w postaci tzw. dolus direc-
tus coloratus (zamiar bezpośredni o szcze-
gólnym zabarwieniu). Przy badaniu winy 
nieumyślnej na podstawie art. 231§ 3 k.k. 
należy wspomnieć, że samo tylko niedba-
łe sprawowanie obowiązków służbowych 
nie oznacza automatycznie wypełnienia 
znamion winy nieumyślnej71. Konie-
czne jest uwzględnienie dodatkowych  
przesłanek.

Odpowiedzialność dyscyplinarna
Od odpowiedzialności karnej za nad-
użycie władzy odróżnić należy, wprowa-
dzoną do wielu pragmatyk służbowych, 
możliwość pociągnięcia funkcjonariusza 
publicznego do odpowiedzialności dys-
cyplinarnej za naruszenia obowiązków 
wynikających ze sprawowanej funkcji. 
Odpowiedzialność dyscyplinarna nabie-
ra szczególnego znaczenia we wszystkich 
tych sytuacjach, w których nie będzie 
możliwe postawienie zarzutu popełnienia 
przestępstwa. Często stosowanym rozwią-
zaniem jest też uruchomienie równolegle 
odpowiedzialności karnej oraz dyscypli-
narnej, niezależnie od siebie72. Wyłączna 
odpowiedzialność dyscyplinarna może 

69 Wyrok SN z 4.1.1974, Rw 1093/73, OSNKW 1974, nr 5, poz. 102.
70 Wyrok SN z 4.3.2013, WA 3/13, Lex nr 1293888; wyrok SN z 11.5.1959, OSNPG 1959, nr 6-9, poz. 12; 

wyrok SN z 3.3.2009, WA 5/09, OSNwSK 2009, nr 1, poz. 592.
71 Wyrok SN z 9.3.1963, II K 643/61, OSNKW 1964, nr 9, poz. 132.
72 Zob. wyrok SN z 6.4.1938, IK 1422/35, OSN 1937, nr 1, poz. 5.
73 Wyrok SN z 26.4.1938, IK 2805/37, OSN 1939, nr 2, poz. 30; wyrok SN z 20.6.1938, IK 1594/34, OSN 

1939, nr 5, poz. 107.
74 Wyrok SN z 17.2. 1971, IV KR 213/70, OSP 1971, nr 12, poz. 242.
75 Zob. wyrok SN z 25.11.1974, II KR 177/74, Lex nr 20871.
76 Postanowienie SN z 7.11.1980, III KZ 162/ 80, OSNKW 1981, nr 6, poz. 35.
77 Wyrok SN z 7.4.2010, IV KK 10/10, Lex nr 583896.

znaleźć uzasadnienie, gdy naruszenie 
przez funkcjonariusza publicznego obo-
wiązku służbowego nie wywołało dalszych 
następstw natury materialnej73. Granica 
pomiędzy odpowiedzialnością karną a dys-
cyplinarną przebiega przy uwzględnieniu 
stopnia społecznej szkodliwości czynu74. 
Tak więc nie można a priori, w każdym 
przypadku przekroczenia uprawnień 
czy niedopełnienia obowiązków zakładać 
konieczność wdrożenia jedynie odpowie-
dzialności karnej75. Uwaga ta odnosi się 
również do naruszenia dyscypliny finanso-
wej. Sąd zaaprobował pomysł, aby w tej sy-
tuacji wprowadzić konsekwencje służbowe 
o charakterze dyscyplinarnym, stanowiące 
łagodniejszy stopień represji76. Sądy negu-
ją niesłuszne domniemanie przełożonych 
funkcjonariusza bazujące na założeniu, 
według którego każde formalne przekro-
czenie uprawnień lub niedopełnienie obo-
wiązków, wyczerpuje samo przez się dzia-
łanie na szkodę interesów chronionych, 
i to zarówno od strony przedmiotowej, 
jak i winy funkcjonariusza publicznego. 
Powinno być oczywiste, że oprócz odpo-
wiedzialności karnej, stosuje się model 
odpowiedzialności służbowej i dyscypli-
narnej77. Sama tylko opieszałość czy nie-
dokładność przy wypełnianiu obowiązków 
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może – w opinii sądu – uzasadniać odpo-
wiedzialność dyscyplinarną78.

Czas popełnienia przestępstwa
Przedstawiając dotychczasowy dorobek 
sądów w tym obszarze, należałoby krót-
ko odnieść się do kwestii temporalnych 
czynu zabronionego. Dla ustalenia pod-
staw odpowiedzialności za przestępstwo 
nadużycia władzy w każdej jego odmia-
nie jest bez znaczenia, czy karalne za-
chowanie zdarzyło się w godzinach prze-
znaczonych na wykonywanie obowiąz-
ków, czy już po ich zakończeniu79. Skoro 
przepis nie precyzuje bliżej okoliczności 
modalnych tego czynu, np. przez określe-
nie „w czasie wykonywania swoich obo-
wiązków”, zasadne jest przyjęcie szero-
kiej wykładni. Pozwala to założyć, że czyn 
może być popełniony również przy oka-
zji urzędowania, jeśli łączy się z przekro-
czeniem uprawnień lub niedopełnieniem 
obowiązków80.

Zbieg przepisów karnych
Ostatni element prowadzonej analizy do-
robku judykatury stanowi rozstrzyganie 
kwestii zbiegu przepisów, ponieważ dosyć 
często mamy okazję zetknąć się z nim w co-
dziennej praktyce. Dotyczy on sytuacji, 
w której przy badaniu podstawy odpowie-
dzialności za nadużycie władzy, pojawia-
ją się przesłanki świadczące, że sprawca 
albo naruszył dodatkowy przepis ustawy 
karnej, oprócz czynu głównego (nadużycie 
władzy), albo też pojawi się wątpliwość, 

78 Wyrok SN z 20.5.1936, III K 496/36, OSN 1936, nr 12, poz. 443.
79 Zob. wyrok SN z 21.12.1936, IIIC 115/35, OSN 1938, nr 1, poz. 17.
80 Wyrok SN z 16.4.1958, III K 1114/57, OSNPG 1959, nr 1, poz. 18.

jaki jeszcze przepis naruszył. Lektura do-
robku judykatury dostarcza kilku wska-
zówek pozwalających wybrać właściwe 
rozwiązanie. Tytułem wyjaśnienia nale-
ży wspomnieć czym jest zbieg przepisów. 
Jest to sytuacja przewidziana w prawie 
karnym, w której konkretne zachowanie 
sprawcy można uznać za możliwe do ukara-
nia przy wykorzystaniu co najmniej dwóch 
przepisów ustawy karnej. W skrócie należy 
przywołać trzy możliwe rodzaje zbiegów 
przepisów oraz sposoby rozstrzygania na-
suwających się wątpliwości:

 • zbieg właściwy – czyn sprawcy realizu-
je znamiona dwóch lub więcej przepisów, 
a żaden z nich nie oddaje w pełni całej 
zawartości kryminalnej czynu; koniecz-
ne staje się zastosowanie obu przepisów 
– tzw. kumulatywna kwalifikacja z art. 11 
§ 2 k.k.;

 • zbieg niewłaściwy – tylko jeden ze zbie-
gających się przepisów oddaje całą zawar-
tość kryminalną czynu, zbędne jest włą-
czanie w to pozostałych;

 • zbieg pozorny – sprawca wyczerpuje 
znamiona zawarte tylko w jednym prze-
pisie, ale wydaje się, że konieczne było-
by przypisanie mu naruszenia drugiego 
przepisu.

Wśród opublikowanych orzeczeń po-
jawiło kilka sytuacji wymagających roz-
strzygnięcia. Ze względu na charakter 
opracowania zrezygnowano z wnikliwej 
analizy stanu faktycznego oraz motywów 
konkretnej interpretacji. Na uwzględ-
nienie zasługują następujące sytuacje, 
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z którymi w praktyce możemy spotkać 
się najczęściej:

 • Nadużyciu władzy towarzyszyło wysta-
wienie dokumentu stanowiącego samoist-
ne przestępstwo poświadczenia niepraw-
dy, opisanego w art. 271 k.k. Przyjmu-
je się w tej sytuacji rozwiązanie oparte 
na kumulatywnej kwalifikacji, łącznie 
z art. 231 k.k.81

 • W wypadku nadużycia władzy, której 
towarzyszy przestępstwo łapownictwa 
biernego, zastosowanie znajduje klauzula 
subsydiarności. Sprawca – funkcjonariusz 
publiczny, nie poniesie odpowiedzialności 
karnej za nadużycie władzy, ale za prze-
stępstwo łapownictwa biernego82.

 • W wypadku, gdy funkcjonariusz pu-
bliczny zajmuje się z mocy ustawy, de-
cyzji odpowiedniego organu, sprawami 
majątkowymi lub działalnością gospodar-
czą instytucji państwowej lub samorządu 
terytorialnego, pojawia się ryzyko wystą-
pienia zbiegu art. 231 k.k. z art. 296 k.k. 
– typizującego nadużycie zaufania, prze-
stępstwo typowo menadżerskie, gospo-
darcze. Spójne stanowisko orzecznictwa 
w tej materii istnieje od dawna,. Wskazu-
je ono, aby w przypadku przekroczenia 
uprawnień czy niedopełnienia obowiąz-
ków, które nastąpiło w sferze imperium 
władczych, przysługującym instytucjom 
państwowym, funkcjonariusz odpowiadał 

81 Wyrok SN z 7.5.1936, II K 289/36, OSN 1936, nr 11, poz. 329; wyrok SN z 12.10.1937, II K 920/37, OSN 
1938, nr 3, poz. 70.

82 Wyrok SN z 22.12.1975, I KR 251/75, OSNKW 1976, nr 7-8, poz. 94; wyrok SN z 14.3.1986, IV KR 84/86, 
OSNPG 1987, nr 1, poz. 6; wyrok SN z 6.9.1989, V KRN 202/89, OSNPG 1990, nr 4, poz. 39; postanowie-
nie SN z 29.1.2015, II KK 215/14, „Biuletyn Prawa Karnego” nr 4/2015, s. 16-18.

83 Wyrok SN z 2.6.2009, IV KK 11/09, Lex nr 512109; wyrok SN z 7.4.2010, IV KK 10/10, Lex nr 583896; 
wyrok SA Warszawa z 24.4.2012, II Aka 99/12, Lex nr 1238316.

84 Wyrok SN z 11.5.2004, WA 7/04, OSNwSK 2004, nr 1, poz. 858.

karnie za przestępstwo z art. 231 k.k. Na-
tomiast gdy podejmuje działanie jako typo-
wy menadżer uczestniczący w działalności 
gospodarczej, podstawą odpowiedzialności 
karnej powinien być art. 296 k.k.83

Ostatni przypadek związany jest z tzw. 
czynem ciągłym, opisanym w art. 12 k.k. 
Dotyczy to sytuacji, w której dwa lub wię-
cej zachowań podjętych w krótkich odstę-
pach czasu, w wykonaniu z góry powziętego 
zamiaru, uważa się za jeden czyn zabronio-
ny. Badając nieprawidłowości w jednost-
kach administracji publicznej, często na-
potykamy takie nadużycia. Wszystkie one, 
o ile spełnione są pozostałe warunki kwa-
lifikujące rozwiązania art. 12 k.k., z mocy 
prawa muszą zostać uznane za jeden ciąg 
zachowań. Sygnalizowane rozwiązanie 
nie dotyczy jednak odpowiedzialności 
karnej na podstawie art. 231 k.k. Przepis 
jest tak skonstruowany, że użyte w jego tre-
ści znamię „działa” stanowi zawsze jeden 
czyn84. Wyłączona została więc możliwość 
wykorzystania rozwiązań art. 12 k.k. do ta-
kich sytuacji.

Podsumowanie
Zaprezentowane w artykule uwagi oraz 
wnioski odnoszą się go grupy 150 orze-
czeń sądowych. W odniesieniu do więk-
szości poruszanych wątków mamy do czy-
nienia ze stabilną wykładnią przepisów 
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i sygnalizowaniem występujących niekiedy 
rozbieżności, przy ocenie wybranych zna-
mion art. 231 Kodeksu karnego. Nie powi-
nien budzić wątpliwości sposób określenia 
podmiotu przestępstwa nadużycia władzy 
oraz konieczność wnikliwej analizy istnie-
jących uprawnień i obowiązków funkcjona-
riusza publicznego. Z całą pewnością wciąż 
wymagają doprecyzowania kryteria defi-
niowania interesu publicznego i – tym bar-
dziej – prywatnego. Materiał zawarty w do-
tychczasowym dorobku orzeczniczym, 
niezależnie od wskazanych wątpliwości, 
stanowi istotny czynnik brany pod uwagę 
przy ocenie stanu faktycznego w procesie 

subsumcji przepisu karnego. Odgrywa on 
trudną do podważenia rolę w zapewnieniu 
zgodnej z prawem realizacji obowiązków 
służbowych przez osoby zatrudnione w sze-
roko rozumianej administracji publicznej. 
Niezależnie od tego, powinien zapewniać 
ochronę dóbr publicznych i prywatnych 
przed nadużyciami urzędniczymi.

dr hab. ZYGMUNT KUKUŁA
funkcjonariusz Policji w Bielsku Białej, 
pracownik naukowy Wyższej Szkoły 
Administracji w Bielsku Białej

Słowa kluczowe: nadużycie władzy, niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień, 
funkcjonariusz publiczny, interes publiczny, odpowiedzialność dyscyplinarna

Key words: overuse of power, underestimation of obligations, exceeding the rights, public 
officer, public interest, disciplinary responsibility
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PREZES NIK PRZEWODNICZĄCYM KOMITETU KONTAKTOWEGO

Szefowie najwyższych organów kontroli (NOK) państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego (ETO), tworzący tzw. Komitet Kontaktowy (KK), spotkali 
się 11-12 października w Dubrowniku na dorocznym zebraniu. Głównym tematem było 
rozszerzenie współpracy między organami kontroli a obywatelami. Ivan Klešić kontroler 
generalny Chorwacji przekazał na najbliższy rok przewodnictwo w Komitecie prezesowi 
NIK Krzysztofowi Kwiatkowskiemu. 

Uczestnicy spotkania omówili wyzwania, przed jakimi stoją dziś najwyższe orga-
ny kontroli. Dyskutowali, kto jest odbiorcą informacji wynikających z kontroli (mogą 
to być np. organizacje pozarządowe, dziennikarze, parlamenty), a także jakie innowa-
cyjne sposoby komunikacji powinny stosować organy kontroli, aby w większym stopniu 
zaangażować obywateli. 

Z życia NIK 
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Pamiątkowa fotografia uczestników zebrania; w pierwszym rzędzie od lewej: prezes NOK Belgii Philippe 
Roland, prezes NOK Bułgarii Tzvetan Tzvetkov, prezes NOK Łotwy Elita Krūmiņa, prezes NOK Serbii 
Duško Pejović, prezes NOK Czech Miloslav Kala, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski; drugi z prawej: 
prezes NOK Czarnogóry Milan Dabović.
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Na każdym zebraniu KK NOK dzielą się dobrymi praktykami dotyczącymi prowa-
dzonych przez siebie kontroli związanych z UE. W tym roku NIK przedstawiła wyniki 
kontroli zarządzania wykorzystaniem funduszy unijnych na lata 2014–2020 w ramach 
polityki spójności. Izba oceniła m.in. skuteczność działań naprawczych służących przy-
śpieszeniu wydawania tych środków, a także stopień wdrożenia programów operacyjnych.

Kolejne zebranie KK zaplanowano w Warszawie, 27-28 czerwca 2019 r. Jego główną 
częścią będzie seminarium „Cyfrowa Europa: wyzwania i możliwości dla NOK UE”.

NOK AZERBEJDŻANU CZERPIE Z DOŚWIADCZEŃ NIK

Na początku września w siedzibie NIK gościła delegacja Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu 
(CoA), z jej przewodniczącym Vugarem Gulmammadovem. Tematem rozmów z kie-
rownictwem i przedstawicielami Izby była nowo przyjęta ustawa o Izbie Obrachunkowej 
Republiki Azerbejdżanu oraz zacieśnianie współpracy między instytucjami. Omawiano 
m.in. rozpoczęty w listopadzie 2017 roku i finansowany przez UE projekt współpracy 
bliźniaczej (twinning) zatytułowany „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i ad-
ministracyjnego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu”. 

Na prośbę gości podczas wizyty zaprezentowano wybrane narzędzia IT, z których 
na co dzień korzystają kontrolerzy Izby. Przedstawiono także metodykę i procedury 
kontroli wykonania budżetu państwa, a następnie przedyskutowano sposób prowadze-
nia kontroli budżetowych w Azerbejdżanie. Reforma tego obszaru działalności CoA 
jest jednym z największych wyzwań, a NIK będzie pomagała stopniowo przeprowadzać 
te zmiany. Stanie się to łatwiejsze dzięki podpisanej w Warszawie umowie o współpracy.
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Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i przewodniczący CoA Vugar Gulmammadov uczcili pamięć bohate-
rów Polski i Azerbejdżanu składając wieńce pod pomnikami w parku im. J. Polińskiego w Warszawie.
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ODNOWIENIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z NOK MOŁDAWII

Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk, a także rozwój współpracy zawodowej – to naj-
ważniejsze postanowienia podpisanej 10 września 2018 r. umowy pomiędzy Najwyższą 
Izbą Kontroli, reprezentowaną przez prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego a Trybunałem 
Obrachunkowym Mołdawii i jej prezesem Veaceslavem Untilą. Tym samym odnowiono 
umowę zawartą dziesięć lat wcześniej. 

Celem obecnego porozumienia jest usprawnienie współpracy, prowadzenie kon-
sultacji i spotkań roboczych. To ważne, ponieważ NIK i Trybunał Obrachunkowy 
Mołdawii działają w Zarządzie EUROSAI, Trybunał uczestniczy ponadto w mię-
dzynarodowej kontroli jakości powietrza (współkoordynowanej przez Izbę). Raport 
wspólny z tego badania jest w trakcie negocjacji, a jego prezentację zaplanowano  
na grudzień 2018 r.

INDYJSKA WIZYTA 

Kontrole dotyczące jakości powietrza oraz wykorzystania środków publicznych na inno-
wacje były tematem spotkania w centrali Najwyższej Izby Kontroli prezesa Krzysztofa 
Kwiatkowskiego oraz dwojga zastępców kontrolera i audytora generalnego Indii – Mukesh 
Singh i Mamta Kundra. 

Współpraca NIK z indyjskim NOK trwa od chwili zawarcia porozumienia o współpracy 
przed 18. laty. Goście wzięli udział w zajęciach warsztatowych poświęconych metodyce 
kontroli, opracowywaniu i analizie wyników oraz tworzeniu informacji pokontrolnych. 
Przed przyjazdem do stolicy odwiedzili Delegaturę NIK w Krakowie; duże zaintereso-
wanie gości wzbudziła jej aktywność międzynarodowa, a szczególnie współkoordyno-
wanie kontroli jakości powietrza w Europie.

Fo
t.

 M
ar

ek
 B

rz
ez

iń
sk

i, 
N

IK



128 KONTROLA PAŃSTWOWA

z życia NIK  

EUROPEJSCY METODYCY PIERWSZY RAZ RAZEM

W siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie 
przedstawicieli pionów metodyki europejskich najwyższych organów kontroli (NOK). 
Gospo darzem był prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który współprzewodniczy 
zarządowi Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI). 

W seminarium uczestniczyło ponad 60 delegatów z blisko 30 instytucji kontrolnych. 
Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne, w trakcie których dyskutowano 
o zapewnianiu jakości kontroli, m.in. przez wdrażanie standardów ISSAI Międzynarodowej 
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli; wykorzystaniu nowoczesnych sposobów 
prezentacji wyników badań w komunikacji z obywatelami; planowaniu kontroli – na po-
ziomie strategicznym i operacyjnym – z wykorzystaniem analizy ryzyka.
 

25. ROCZNICA UTWORZENIA RIO

W 2018 r. regionalne izby obrachunkowe (RIO), zajmujące się nadzorem i kontrolą 
gospodarki finansowej samorządów, świętują 25-lecie istnienia. W uroczystych ob-
chodach jubileuszu, które miały miejsce 18 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP, 
obok przedstawicieli RIO i najwyższych władz państwowych, uczestniczył prezes 
Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Przemawiając do zebranych przy-
pomniał o doskonałych relacjach NIK i RIO, które datują się od podpisania porozu-
mienia w 2002 r. NIK dostarcza regionalnym izbom swoje materiały i opracowania 
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dotyczące metodyki i wyników kontroli, otrzymuje zaś informacje o danych zawartych 
w wybranych sprawozdaniach samorządów. 

Obie instytucje przeprowadzają także wspólne badania kontrolne. Jedno z najważ-
niejszych dotyczyło prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu 
terytorialnego dotacji na zadania zlecane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych. Uczestniczyło w nim 16 regionalnych izb i 14 delegatur NIK.

Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospo-
darki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, 
samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych korzystających z dotacji samo-
rządowych. W Polsce działa 16 regionalnych izb. Wszystkie zrzeszone są w Krajowej 
Radzie RIO.

UPOWSZECHNIANIE DOBRYCH PRAKTYK KONTROLNYCH

W Jachrance koło Warszawy, 23 października, odbyła się coroczna konferencja Polskiej 
Izby Biegłych Rewidentów (PIBR). Honorowym patronem tego wydarzenia był prezes 
NIK Krzysztof Kwiatkowski. W przemówieniu otwierającym konferencję powiedział, 
że ważnym zadaniem kontroli i audytu jest nie tylko identyfikowanie nieprawidłowości 
i formułowanie zaleceń, ale także upowszechnianie dobrych praktyk. Izba przywiązuje 
do tego dużą wagę. 

Zdaniem prezesa NIK wyzwaniem dla kontrolerów i audytorów jest dziś coraz więk-
sza presja na przyspieszanie tempa kontroli czy prowadzenie badań w zinformatyzo-
wanym świecie. Jednocześnie trzeba wiedzieć, jak skutecznie przekazywać ich wyniki 
społeczeństwu. Obecnie nikt poza profesjonalistami nie ma czasu na czytanie całych 
raportów napisanych specjalistycznym językiem. Najważniejsze wyniki kontroli muszą 
być zatem przekazywane syntetycznie i przystępnie, dlatego w Izbie przywiązuje się 
do tego dużą wagę. 

Najwyższa Izba Kontroli  i Polska Izba Biegłych Rewidentów ściśle ze sobą współ-
pracują, między innymi wymieniają doświadczenia, koordynują działania służące pod-
noszeniu kwalifikacji kontrolerów i rewidentów. Porozumienie w tej sprawie zawarto 
w grudniu 2017 r.

Polska Izba Biegłych Rewidentów jest samorządem zawodowym zrzeszającym wszyst-
kich biegłych rewidentów w Polsce. Dba o wiarygodność informacji finansowej oraz 
bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Członkowie samorządu świadczą usługi audy-
torskie i doradcze. PIBR pełni też nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta 
oraz zapewnia podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków. Nadzór publiczny nad 
działalnością samorządu sprawuje, powoływana przez Ministerstwo Finansów, Komisja 
Nadzoru Audytowego.

 (red.)
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Na rynku wydawniczym ukazała się wa żna, 
potrzebna i ‒ odnoszę takie wrażenie ‒ nie-
mająca odpowiedników, jeśli wziąć pod 
uwagę konstrukcję, książka o NIK. Pod-
kreślam duże znaczenie tej publikacji nie 
tylko ze względu na okoliczności zbliżającej 
się 100. rocznicy restytucji NIK w II RP, ale 
przede wszystkim z powodu opracowania 
pozwalającego „kompleksowo zaznajomić 
się z instytucjami prawnymi regulującymi 
wszystkie aspekty funkcjonowania tego 
konstytucyjnego organu” (wstęp s. 13). 

We wstępie redaktor naukowy wydania 
dr Elżbieta Jarzęcka-Siwik skromnie za-
powiedziała, że „istotny walor poznawczy 
i praktyczny tej publikacji polega na za-
prezentowaniu poszczególnych instytucji 
prawnych w sposób całościowy i w uję-
ciu problemowym”. W pełni podpisu-
ję się pod tym stwierdzeniem, dodając, 
iż ‒ według mojej oceny ‒ ów walor po-
znawczy i praktyczny książka zawdzięcza 
profesjonalizmowi Autorów, szczególnie 

cennemu z punktu widzenia tej publikacji. 
Każdy z Autorów pełnił bowiem funk-
cje publiczne niejako po drugiej stronie 
kontrolerskiej barykady (ministerstwa, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kan-
ce laria Sejmu i Senatu RP, Okręgowe Izby 
Rad ców Praw nych, Rządowe Centrum 
Legislacji i prokuratura), obecnie pracu-
ją w kluczowych departamentach NIK 
i mają w swoim dorobku naukowym oraz 
dydaktycznym wiele osiągnięć.

Problematyka recenzowanej książki 
jest złożona, wielopłaszczyznowa i wie-
loaspektowa, choć tytuł sugeruje jej swo-
iste ograniczenie do zagadnień prawnych 
funkcjonowania kontroli. Autorzy zastoso-
wali kompleksowe i systemowe podejście 
do analizy i prezentacji badanych kwe-
stii, dbając o zachowanie logiki wywodu 
i treściową sekwencyjność (spójność) grup 
zagadnień (np. „planowanie kontroli” > 
„przygotowanie kontroli” > „wykony-
wanie czynności kontrolnych” > „ocena 
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kontrolowanej działalności”, a także „obo-
wiązki i uprawnienia podmiotu kontrolo-
wanego” > „zaskarżanie wyników kontro-
li” > „monitorowanie realizacji zaleceń 
pokontrolnych” – część III).

Z własnego doświadczenia naukowe-
go i publikacyjnego wiem, jak trudno jest 
przygotować książkę, która mogłaby za-
interesować rzeczywiście szerokie grono 
odbiorców i która jednocześnie nie straci-
łaby waloru naukowego. Tak właśnie jest 
z prezentowaną czytelnikowi pozycją – in-
teresujące fragmenty może w niej znaleźć 
nie tylko kontroler, ale i naukowiec, stu-
dent, kierownik jednostki kontrolowanej 
czy szef komórki prawnej w kontrolowa-
nym urzędzie. 

Moim zdaniem jest to wyjątkowo uni-
katowa książka o NIK, mająca tak duże 
walory jakościowe.

Na uwagę zasługuje tytuł książki, 
a  zwłaszcza zastosowana koniunkcja 
dwóch jego członów. Rozumiem inten-
cje Autorów, w ten sposób Izba i jej status 
prawny, miejsce w konstytucyjnym po-
rządku państwa, a także opisane w I części 
organy NIK stanowią przedmiot „struk-
turalnej postaci” tej instytucji, którą do-
pełniają opisy jej funkcjonalnej postaci 
(istoty). To oczywiście można zaakcep-
tować, ale dla porządku muszę dodać, 
iż w publikacji znajdują się dość liczne 
wątki pozaprawne (np. niezwykle interesu-
jące zestawienie wniosków de lege ferenda 
jako forma uczestnictwa NIK w procesie 
tworzenia prawa – s.112).

W publikacji przyjęto potoczne zna-
czenie „modelu” działalności kontrolnej 
NIK, który można określić jako wyzna-
czony przez Konstytucję i ustawę o NIK 
uporządkowany zbiór podstawowych, 

kluczowych regulacji prawnych. Takie 
znaczenie modelu (to nie zarzut) zasad-
niczo różni się od używanego także w na-
ukach administracyjnoprawnych pojęcia 
„model” w rozumieniu obiektu poznaw-
czego, będącego wynikiem modelowania 
(uproszczenia) złożonego obiektu mode-
lowanego.

Struktura formalna (6 części, podzie-
lonych na rozdziały) nie budzi żadnych 
zastrzeżeń pod względem sekwencyjności 
zagadnień, kolejności rozdziałów, a pro-
porcje pomiędzy częściami są, w zasadzie, 
zachowane. Owo „w zasadzie” dotyczy mo-
jego spojrzenia na sprawę i nie stanowi 
zarzutu wobec Autorów. Stosunkowo ob-
szerna część IV „Stosunek pracy kontro-
lerów” (67 stron) ma uzasadnienie w wy-
rażonym we wstępie przekonaniu – „ten 
model działalności kontrolnej może być 
realizowany tylko przez profesjonalnie 
przygotowaną kadrę”.

Struktura merytoryczna jest właści-
wym odzwierciedleniem kompleksowo-
ści i systemowego podejścia do zadania 
badawczego. 

Autorzy w sposób skondensowany i wy-
raźnie zdyscyplinowany przedstawiają ma-
terię badaną, z ostrożnością przedstawiają 
oceny, starają się porządkować znaczenia 
używanych pojęć i narzędzi badawczych, 
przywołują różne poglądy i ujęcia, jeśli 
to służy wzbogaceniu wywodu. Nie decy-
dują się na rozwijanie różnych ujęć takich 
kategorii, jak np. zasady, ponad potrze-
bę wynikającą z przyjętego charakteru  
wywodu. 

W publikacji zwraca uwagę bogac-
two źródłowe i jego różnorodność, przy 
czym nie chodzi mi tylko o bibliografię, 
ale także korzystanie z dokumentów 
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Najwyższej Izby Kontroli oraz z orzeczeń, 
np. Trybunału Konstytucyjnego. Pod tym 
względem praca jest na wysokim pozio-
mie. To zresztą też jest skutkiem dobrego 
warsztatu naukowego każdego z Autorów 
i wykorzystaniem, choćby niebezpośred-
nio, wiedzy nabytej w NIK i innych insty-
tucjach państwowych.

Na uznanie zasługuje także właściwe 
potraktowanie znaczenia funkcji informa-
cyjnej i działalności edukacyjnej, popula-
ryzatorskiej NIK, która nie bez powodu 
jest instytucją cieszącą się niezmiennie 
wysokim zaufaniem społecznym.

Publikacja pod względem językowym 
i stylistycznym jest bez zarzutu. Wyrażam 
głębokie przekonanie, że będzie ona zna-
czącą pozycją naukową, dotyczącą struk-
tury oraz funkcji NIK, a także wejdzie 
do kanonu książek monograficznych 
na temat Izby, i szerzej, całej kontroli 
państwowej.

dr hab. ZBIGNIEW CIEŚLAK
prof. Uniwersytetu Stefana Kardynała  
Wyszyńskiego w Warszawie
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Nakładem Najwyższej Izby Kontroli uka-
zała się książka czworga autorów zwią-
zanych z Izbą, poświęcona prawnym za-
gadnieniom funkcjonowania naczelne-
go organu kontroli państwowej. Książka 
przybrała formalną postać monografii 
naukowej, jednak jej znaczenie nie ogra-
nicza się do zagadnień teoretycznych, 
przeciwnie – posiada ona także istotne 
walory praktyczne. Recenzowana pu-
blikacja ma szansę zapełnić istotną lukę 
w polskim piśmiennictwie prawniczym, 
ponieważ stanowi jedną z nielicznych, 
a w ostatnim okresie jedyną, komplek-
sową analizę problematyki funkcjono-
wania kontroli państwowej. W minio-
nych latach zagadnienie to w szerokiej 
perspektywie prezentował w swojej mo-
nografii Andrzej Sylwestrzak1. Pozostałe 
opracowania miały charakter dzieł hi-
storycznych (tu przede wszystkim prace 
Ryszarda Szawłowskiego), praktycznych 
komentarzy oraz opracowań rocznicowo-
-popularyzatorskich. Oczywiście ukazują 
się nadal artykuły szczegółowe, zwłaszcza 
na łamach „Kontroli Państwowej”, ale 

1 A. Sylwestrzak: Najwyższa�Izba�Kontroli, Warszawa 1997.

bardzo brakowało aktualnego, całościo-
wego ujęcia tematu.

Autorzy monografii posiadają ogrom-
ne doświadczenie nie tylko związane 
z zagadnieniami kontroli państwowej, 
ale też w praktyce stanowienia i stosowa-
nia prawa; mają na swoim koncie wiele 
opracowań z obu tych dziedzin.

Recenzję omawianej monografii rozpocz-
nę od zasygnalizowania ogólnych kwestii 
związanych z publikacją, w szczególno-
ści dotyczących merytorycznej wartości 
książki. W dalszej części zajmę się zagad-
nieniami bardziej szczegółowymi, mają-
cymi istotne znaczenie w toku stosowania 
przepisów ustawy o NIK i innych regulacji 
ustawowych odnoszących się do ustroju 
i funkcjonowania naczelnego organu kon-
troli państwowej. Bogactwo problema-
tyki zawarte w książce sprawia, że z tru-
dem można dokonać selekcji tych kwestii, 
które będą niżej poruszone. 

Recenzowana monografia zasługu-
je na ogólną bardzo pozytywną opinię. 
Spełnia zarówno wymagania stawiane opra-
cowaniom naukowym – i z tego względu 
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ma szanse wejść na stałe do obiegu wy-
dawniczego właśnie w grupie prac o na-
ukowym charakterze – jak i może być 
źródłem pogłębionej wiedzy na tematy 
związane z kontrolą dla szerokiego kręgu 
odbiorców. Na podkreślenie zasługują 
przy tym elementy warsztatowe. Praca 
jest efektem skrupulatnych badań – biblio-
grafia liczy powyżej dwustu opracowań 
autorskich; przywołano w niej wiele  źródeł 
statystycznych, aktów prawnych i orzecz-
nictwa. Do źródeł autorzy odwołują się 
w ponad ośmiuset przypisach. To świad-
czy o skrupulatności i  oparciu wywodów 
na zróżnicowanym materiale źródłowym. 
Warto jednak zwrócić uwagę także na inne 
niż ściśle merytoryczne aspekty recenzo-
wanej monografii. Choć opracowanie sta-
nowi efekt pracy czterech osób, to jest ono 
bardzo spójne pod względem stylu oraz na-
pisane jasnym i precyzyjnym językiem.

Monografia składa się z sześciu części, 
dzielących się na kolejne jednostki redak-
cyjne. Jej układ jest czytelny, co ważne 
także dlatego, że praca jest bardzo obszerna 
– liczy ok. 380 stron.

Część I, zatytułowana „Naczelny organ 
kontroli państwowej” poświęcona jest 
przede wszystkim określeniu pozycji 
ustrojowej Izby, w tym relacji NIK do in-
nych konstytucyjnych organów państwa, 
statusowi prawnemu Prezesa NIK, roli 
Izby, a także jej usytuowania względem 
innych organów kontroli oraz wewnętrz-
nej organizacji. W książce słusznie pod-
kreślona jest szczególna pozycja ustrojowa 
Najwyższej Izby Kontroli jako naczelnego 
organu kon troli państwowej. Należy zwró-
cić uwagę na fragment dotyczący niemoż-
ności zaskarżenia ocen i wniosków NIK 
do innych organów: „(…) żaden zewnętrzny 

organ lub inny podmiot nie może władczo 
wpłynąć na treść rozstrzygnięcia podej-
mowanego w tym zakresie przez Izbę”, 
oraz „procedury rozpatrywania zastrzeżeń 
do wystąpień pokontrolnych gwarantują 
podejmowanie rozstrzygnięć przez osoby 
wchodzące w skład struktury organizacyj-
nej NIK, działające w warunkach osobistej 
niezależności w podejmowanych decy-
zjach” (s. 23). Kwestia ta zostaje następnie 
rozwinięta w części III.8. „Zaskarżanie 
wyników kontroli” i jest tam bardzo grun-
townie i przekonująco przedstawiona, 
z powołaniem się na orzecznictwo sądo-
we (s. 222-224). Ważnym dopełnieniem 
rozważań na temat niezależności NIK 
są uwagi dotyczące relacji między Izbą 
a Sejmem. 

Jako trafną należy potraktować uwagę, 
że elementem podległości NIK wobec 
Sejmu jest przeprowadzanie zewnętrznego 
audytu gospodarki finansowej Izby (s. 29). 
Wyrażono przy tym opinię, że „prze-
prowadzenie audytu należy postrzegać 
jako służące kontroli wykonania budżetu 
NIK, którą sprawuje Sejm, i tym samym 
nienaruszające zasady niezależności NIK 
jako organu kontroli”. Sprawa nie jest jed-
nak przez wszystkich traktowana jako tak 
oczywista. 

Cenne dla czytelnika poszukującego od-
powiedzi nie tylko na pytania dotyczące 
NIK, ale zainteresowanego szerszymi za-
gadnieniami kontroli w państwie, są rozwa-
żania w punkcie 4 części I, dotyczące relacji 
między NIK a innymi organami kontroli. 
Znajdują się tu syntetyczne rozważania 
na temat samego pojęcia kontroli i róż-
nych innych pojęć w pewnym zakresie 
zbliżonych (inspekcja, rewizja, lustracja, 
wizytacja – s. 61-62). W książce wskazane 
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są także liczne organy realizujące czynności 
kontrolne, zarówno w różnych obszarach 
administracji państwowej i samorządowej, 
jak i poza nimi.

W pracy poświęconej NIK nie mogło 
zabraknąć uwag na temat organizacji 
wewnętrznej Izby. Zawarte w książce 
szczegółowe rozważania na ten temat 
(s. 72-79) są z pewnością potrzebne, bio-
rąc pod uwagę, że także od wewnętrznej 
organizacji zależy sprawna realizacja funk-
cji kontrolnych. 

Część II – „Zadania Najwyższej Izby 
Kontroli” – obejmuje kwestie związane 
z: określeniem podmiotowego i przedmio-
towego zakresu kontroli, kontrolą wyko-
nania budżetu państwa, rolą NIK w two-
rzeniu prawa i działalnością Izby na arenie 
międzynarodowej. Część tę kończą roz-
ważania dotyczące rozpatrywania petycji, 
skarg i wniosków. Zagadnienia przedmio-
towego i podmiotowego zakresu kontro-
li wzajemnie się przenikają, gdyż status 
prawny kontrolowanego podmiotu ma zna-
czenie także z punktu widzenia zakresu 
przedmiotowego. Z tego względu nie budzi 
zastrzeżeń, że kwestie tych zakresów 
nie są jednoznacznie oddzielone od siebie. 
W książce dokonano podziału jednostek 
według kryteriów, na podstawie których 
są badane, czyli: legalności, gospodarności, 
celowości i rzetelności; legalności, gospo-
darności i celowości oraz jedynie legalno-
ści i gospodarności. Nasuwa się tu uwaga, 
że z punktu widzenia kontroli decydujące 
znaczenie mają nie cechy podmiotów kon-
trolowanych jako przynależnych do okre-
ślonych grup (mówiąc umownie: sektora 
państwowego, samorządowego oraz pry-
watnego), ale sposób prowadzenia u nich 
badań, który wymusza zróżnicowane 

podejście ze względu na różne kryteria 
kontroli.

Opis zakresu przedmiotowego kontroli 
jest obszerny i wyczerpujący, a szczegól-
nie interesujące są rozważania na temat 
zakresu przedmiotowego kontroli jedno-
stek innych niż państwowe i samorządowe, 
w tym zwłaszcza przedsiębiorców. Kwestie 
te mają szczególne znaczenie w perspekty-
wie konieczności ochrony interesów pod-
miotów prywatnych przed ingerencją ze 
strony organów państwowych, która może 
następować tylko w ustawowo określonych 
ramach. Z tego względu w praktyce często 
pojawiają się wątpliwości co do uprawnień 
kontrolnych NIK w określonych przypad-
kach. Dobrze się zatem stało, że te sprawy 
zostały podjęte w monografii (s. 91-93). 

Godne uznania są szczegółowe rozważa-
nia dotyczące kontroli wykonania budżetu 
państwa, zwłaszcza jej konstytucyjnych 
uwarunkowań. W tych obszernych frag-
mentach (s. 94-104) poruszone są w sposób 
bardzo uporządkowany kwestie  dotyczące 
powiązania przepisów ustawy o NIK z nor-
mami konstytucyjnymi. Dla czytelnika 
niezaznajomionego bliżej z praktyką NIK 
interesujące będą też z pewnością uwagi 
na temat doboru jednostek do kontroli 
budżetowej oraz metodyki jej przepro-
wadzania.

Niezwykle ważne są też uwagi na temat 
roli NIK w procesie tworzenia prawa. Choć 
Izba nie ma inicjatywy ustawodawczej, 
to jej wnioski dotyczące koniecznych zmian 
w prawie są nie do przecenienia. Z punktu 
widzenia naukowej wartości recenzowanej 
pracy szczególne znaczenie ma poruszenie 
kwestii samego pojęcia procesu prawo-
twórczego oraz teoretycznego uzasadnienia 
udziału NIK w tym procesie. Na takim tle 
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właściwe umocowanie mają rozważania 
dotyczące formułowania przez NIK wnio-
sków de lege ferenda. Dane statystyczne 
(s. 116-117) wskazują na istotną aktyw-
ność Izby. 

Interesująco przedstawia się także pre-
zentacja kwestii dotyczących rozpatry-
wania petycji, skarg i wniosków. Zwrócić 
tu należy uwagę zwłaszcza na dwa warto-
ściowe elementy. Po pierwsze – co ma zna-
czenie z punktu widzenia naukowej warto-
ści pracy – analizie została poddana kwe-
stia charakteru prawnego różnego rodzaju 
sygnałów kierowanych do NIK. Praktyka 
przynosi wiele przykładów, że właściwa 
kwalifikacja charakteru prawnego pisma 
jest bardzo utrudniona (s. 139), a przecież 
ocena ta determinuje przyjęcie określone-
go trybu postępowania. Po drugie, krótko, 
ale gruntownie wyjaśniono kwestie znacze-
nia i mocy wiążącej różnorodnych wnio-
sków o przeprowadzenie kontroli (s. 138).

W obszernej części III – „Postępowanie 
kontrolne” – omówione zostały podstawo-
we jego zasady, wraz z kwestią stosowania 
podstawowych zasad prawa w praktyce, 
następnie omówione są rodzaje kontroli, 
sprawy związane z jej planowaniem, przy-
gotowaniem, obowiązkami i uprawnienia-
mi podmiotu kontrolowanego. Istotnym 
elementem tej części są sprawy dotyczące 
czynności kontrolnych, ze szczególnym 
wyodrębnieniem dokonywania oceny kon-
trolowanej działalności (w tym kryteria 
oceny, nieprawidłowości i próg istotności 
oraz skala ocen). Tę część kończą kwestie 
dotyczące zaskarżania wyników kontro-
li oraz monitorowania realizacji zaleceń 
pokontrolnych. 

Za ważne uważam, że w tej części opra-
cowania podjęto kwestię dostępu do akt 

kontroli, choć ‒ jak sądzę ‒ dla czytel-
nika interesujące byłoby poszerzenie za-
gadnień związanych z kontrowersyjną 
kwestią dostępu do nich w trybie infor-
macji publicznej. Godne podkreślenia 
jest przy tym przekonujące wykazanie 
elementów kontradyktoryjności postę-
powania kontrolnego, przy uwzględnie-
niu zastrzeżeń co do przyjęcia „czystej” 
kontradyktoryjności i ujęciu jej jako zasady 
ochrony praw kontrolowanego (s. 157-158).

Wśród interesujących rozważań dotyczą-
cych praw i obowiązków podmiotu kon-
trolowanego warto podkreślić dostrzeże-
nie w monografii delikatnej kwestii roz-
strzygania przez samą Izbę wątpliwości, 
czy określony podmiot w ogóle podlega 
kontroli NIK (s. 186-187). Przekonujący 
jest pogląd, że tego rodzaju spór powinien 
być poddany kognicji sądowej.

Bardzo dokładnie przedstawiono po-
szczególne czynności kontrolne, ze zwró-
ceniem uwagi na prawa i obowiązki pod-
miotu kontrolowanego. Sposób prezenta-
cji tych zagadnień zasługuje na uznanie. 
Ponieważ jednak przywilejem (i jednocze-
śnie obowiązkiem) recenzenta jest wska-
zywanie punktów dyskusyjnych, to warto 
w tym miejscu zatrzymać się przy kwestii 
dostępu kontrolera do danych osobowych, 
w tym tzw. danych szczególnie chronio-
nych, i ich przetwarzania. Zagadnienie 
to ma istotne znaczenie i w praktyce, 
i w teorii stosowania prawa. W ostatnich 
latach budziło ono sporo kontrowersji, 
w wyniku których dokonano nawet no-
welizacji ustawy. Trochę szkoda, że kwestii 
tej poświęcono jedynie relatywnie niewiel-
ki fragment o sprawozdawczym charakte-
rze, odsyłając do innego opracowania (str. 
203). Zagadnienie to z pewnością zasługuje 
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na głębszą analizę, także z punktu widze-
nia doświadczeń związanych z wejściem 
w życie unijnego rozporządzenia RODO.

Pozytywnie ocenić należy fragmenty 
pracy dotyczące określenia kryteriów 
oceny dokonywanej przez NIK. Autor 
nie miał łatwego zadania, ze względu 
na nieostrość kryteriów wskazanych 
w art. 5 ustawy o NIK. Zgodzić się trzeba 
z poglądem, że najłatwiejsza jest do przed-
stawienia kwestia oceny legalności dzia-
łania. Wydaje się jednak, że nieco więcej 
uwagi – także z teoretycznego punktu wi-
dzenia – należałoby poświęcić legalności 
w perspektywie uregulowań wewnętrz-
nych w jednostce kontrolowanej. W książce 
umieszczono te zagadnienia wśród innych 
rozwiązań prawnych (s. 214). Gdy chodzi 
zaś o kryterium gospodarności, to nale-
ży zdecydowanie zgodzić się z poglą-
dem, że „nie może być zawężane do stro-
ny przedmiotowej przestępstwa niego-
spodarności określonego w art. 296 k.k.” 
(s. 214). W zakresie celowości i rzetelności 
natomiast podjęto próbę – moim zdaniem 
bardzo udaną – wskazania tych punktów, 
które wśród wielu niedookreślonych pojęć 
mogą stanowić punkty wspólne dla róż-
nych interpretacji (s. 215-216).

Zauważmy, że jedną z istotniejszych 
kwestii postępowania kontrolnego jest 
sprawa dopuszczalności i zasad kwe-
stionowania przez kontrolowanych ocen 
i wniosków NIK. W tym miejscu należy 
odnotować szerokie ujęcie zagadnienia za-
skarżania wyników kontroli na tle ustawy 
o NIK w ramach postępowania w spra-
wie rozpatrywania zastrzeżeń. Rozważania 
na ten temat są wnikliwe i przekonujące.

Wiadomo, żę kontrola NIK nie jest prze-
prowadzana „dla samej siebie” – chodzi 

przecież o usprawnianie różnego rodza-
jów procesów zachodzących w państwie 
i eliminowanie zagrożeń i nieprawidłowo-
ści. Z uznaniem należy więc stwierdzić, 
że w książce poświęconej kontroli NIK 
znalazły się obszerne fragmenty dotyczą-
ce monitorowania wniosków pokontrol-
nych (s. 238-243). Rozważania na ten temat 
mają charakter nowatorski i zawierają wiele 
istotnych informacji, przydatnych zarówno 
w celach szkoleniowych, jak i do głębszej 
analizy teoretycznej.

Część IV – „Stosunek pracy kontrole-
rów” – obejmuje ważne zagadnienia zwią-
zane z regulacją ich szczególnej pozycji 
jako pracowników naczelnego organu kon-
troli państwowej. Omówione tu zostały 
kwestie zasad i trybu zatrudniania na sta-
nowiskach kontrolerskich, w tym charak-
teru prawnego stosunku pracy mianowa-
nego kontrolera, jego prawa i obowiązki 
pracownicze, ocena pracy oraz prawna 
odpowiedzialność. Na początku podej-
mowane są zagadnienia związane z nawią-
zywaniem stosunku pracy. Tu szczególnie 
istotna z konstrukcyjnego punktu widzenia 
jest kwestia określenia charakteru prawne-
go stosunku pracy mianowanego kontrolera 
(s. 248-250). Opowiedziano się za koncep-
cją mieszanego charakteru stosunku pracy, 
w którym dominują wprawdzie elementy 
administracyjnoprawne, jednak wystę-
pują także obowiązki i uprawnienia wy-
nikające z prawa pracy, jak wynagrodze-
nie, czy urlop (s. 250). Kwestia ta powra-
ca przy omawianiu praw i obowiązków 
pracowniczych (s. 274). Fundamentalną 
sprawą związaną z określeniem pozycji 
kontrolera jest zagwarantowanie stabil-
ności zatrudnienia. Z tej perspektywy 
ważne są zagadnienia dotyczące ustania 
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stosunku pracy (s. 269-273). Osobno roz-
ważone są też problemy związane z do-
konywaniem oceny pracy kontrolerów, 
co jest przecież istotne nie tylko z punktu 
widzenia poszczególnych pracowników, 
ale i ze względu na dążenie do zapew-
nienia najwyższej jakości realizowanych 
przez Izbę zadań. Pozytywnie ocenić na-
leży, że nie ograniczono się do sprawoz-
dawczego opisu poszczególnych czyn-
ności dokonywanych w ramach oceny, 
ale przedstawiono także teoretyczne 
podłoże charakteru prawnego oceny kwa-
lifikacyjnej i zasad jej przeprowadzania 
(s. 288-290), wraz z trybem odwoławczym 
(art. 293-296).

Zarówno z punktu widzenia konkretnych 
osób, jak i funkcjonowania Izby jako cało-
ści, niezwykle istotne jest także uregulowa-
nie spraw dotyczących odpowiedzialności 
kontrolerów. Podkreślić należy, że obok 
kwestii, których omówienie jest w takim 
opracowaniu oczywiste, jak odpowie-
dzialność dyscyplinarna (zagadnienie 
to jest przedstawione bardzo wnikliwie 
– s. 299-307), znajdujemy w pracy rozwa-
żania dotyczące także innych problemów. 
Zwrócić należy uwagę zwłaszcza na cywil-
ną odpowiedzialność za naruszenie dóbr 
osobistych. Słusznie zauważono, że pozwa-
na w sprawie może być wówczas nie tylko 
Izba, ale i sam kontroler. Podkreślono jed-
nak, że – biorąc pod uwagę w szczególno-
ści majątkowy wymiar odpowiedzialności 
za naruszenie dóbr osobistych na podsta-
wie art. 448 k.c. – zwłaszcza osobista od-
powiedzialność kontrolera z tego tytułu, 
może być pomyślana jako absolutnie wy-
jątkowa, związana ze szczególnie rażą-
cym naruszeniem przepisów o postępo-
waniu kontrolnym. W przeciwnym razie 

„stosowanie tego trybu mogłoby przerodzić 
się w swoisty rodzaj nieuprawnionego kwe-
stionowania stanowiska NIK wyrażonego 
w dokumentach kontrolnych” (s. 308-309).

Część V – „Tajemnica kontrolerska 
a udostępnianie informacji przez NIK” 
– poświęcona jest bardzo ważnemu w prak-
tyce zagadnieniu konieczności zachowa-
nia tajemnicy kontrolerskiej w związku 
z koniecznością informowania organów 
publicznych i szeroko pojętej opinii pu-
blicznej o efektach kontroli przeprowadza-
nych przez Izbę. Tę część pracy otwierają 
zagadnienia dotyczące określenia charak-
teru i zakresu tajemnicy kontrolerskiej. 
Interesująca i ważna jest kwestia dostępu 
do akt kontroli kierownika jednostki kon-
trolowanej lub osoby przez niego upoważ-
nionej. W pracy przyjęto pogląd, zgodnie 
z którym uprawnienie to „przysługuje nie-
zależnie od etapu postępowania kontrol-
nego, jednak nie później niż do czasu jego 
zakończenia” (s. 318-319). Choć, moim 
zdaniem, kwestia ta nadaje się do pole-
micznej dyskusji, to jednak trzeba przy-
znać, że wnikliwie i wyczerpująco wyja-
śniono przyjęte stanowisko.

W kontekście problematyki porusza-
nej w części V monografii bardzo istot-
ne znaczenie – także z punktu widzenia 
reguł konstytucyjnych – mają kwestie 
dotyczące obowiązku upubliczniania 
wyników kontroli. W tym miejscu warto 
podkreślić wysoką wartość teoretyczną 
rozważań, prowadzonych w świetle prze-
pisów Konstytucji RP oraz ustawy o do-
stępie do informacji publicznej. Nie ulega 
przy tym wątpliwości, że najistotniejszym 
dokumentem z punktu widzenia prezen-
towania ustaleń i ocen NIK jest informacja 
o wynikach kontroli. Bardzo pozytywnie 
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należy ocenić poświęcenie kwestiom zwią-
zanym z jej przygotowaniem obszernych 
fragmentów opracowania. Godne uwagi 
jest podkreślenie szerokiego zakresu treści 
informacji, z jednoczesnym dostrzeżeniem. 
że „(…) informacja dotyczy wielu pod-
miotów kontrolowanych. Dlatego należy 
uważać, aby podmiot kontrolowany nie był 
zaskakiwany przedstawieniem w informa-
cji spraw, które nie wynikają bezpośrednio 
z prowadzonej u niego kontroli, ale mogą 
rzutować na jego interesy, czy wizerunek. 
Każdorazowo kontrolowany powinien mieć 
możliwość ustosunkowania się do opisa-
nych nieprawidłowości, które go dotyczą 
– choćby tylko pośrednio” (s. 326).

Recenzowaną publikację zamyka część 
VI – „Zawiadomienia w sprawie naru-
szenia prawa” – w której przede wszyst-
kim omówione są kwestie zawiadomień 
o przestępstwach i wykroczeniach, 
w tym uprawnienia procesowe NIK 
w postępowaniu karnym po wniesieniu 
zawiadomienia, następnie zawiadomie-
nia o stwierdzonym naruszeniu dyscy-
pliny finansów publicznych i wreszcie 
o innych czynach będących podstawą 
ustawowo uregulowanej odpowiedzial-
ności. Co do zawiadomień o podejrze-
niu popełnienia przestępstwa, dokład-
nie przedstawiono poszczególne etapy 
oceny zasadności zawiadomienia, jego 
treść i tryb sporządzenia. Z punktu wi-
dzenia zarówno teorii, jak i praktyki, zna-
czenie mają kwestie oceny przez organ 
kontroli spraw dotyczących winy i spo-
łecznej szkodliwości czynu. Trzeba przy-
znać, że rozważania na ten temat świadczą 
o dużym wyczuciu problemu. Zgadzam 
się ze stanowiskiem, że „jakiś rodzaj oceny 
w tym zakresie wydaje się niezbędny, 

chociażby z tego powodu, że kierowa-
nie zawiadomień do organów ścigania 
nie jest dowolne, lecz stanowi realizację 
obowiązku ustawowego, którego grani-
ce są wyznaczone m. in. przez pojęcia 
przestępstwa lub wykroczenia” (s. 349) 
oraz że „NIK składając zawiadomienie 
o przestępstwie lub wykroczeniu, nie po-
winna tracić z pola widzenia kwestii 
winy i społecznej szkodliwości czynu. 
Jest to wyraz obiektywizmu kontrolerów 
decydujących o skierowaniu zawiado-
mienia i pozwala niejednokrotnie unik-
nąć pochopnych decyzji prowadzących 
do zbędnego angażowania sił i środków 
publicznych, tak po stronie organów ści-
gania, jak i NIK” (s. 350). Oczywiście, 
pozostaje pytanie, jak głęboko powinna 
Izba analizować te kwestie, ale jest to już 
rzecz do odrębnej dyskusji, której dobrą 
podstawą może być wspomniany frag-
ment recenzowanej monografii.

Gdy chodzi natomiast o kwestie zwią-
zane z zawiadomieniami o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych, nale-
ży ocenić pozytywnie to, że syntetycznie 
przedstawiono samo pojęcie dyscypliny 
finansów publicznych (s. 361). Znajomość 
tych kwestii u czytelników opracowania 
jest z pewnością zróżnicowana. Wartością 
publikacji jest także przybliżenie skom-
plikowanych rozwiązań ustawy o odpo-
wiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, dotyczących treści 
zawiadomienia (zob. przede wszystkim 
rozważania na s. 363-365).

Przedstawiona monografia stanowi 
istotny wkład w rozwój polskiej literatu-
ry prawniczej poświęconej zagadnieniom 
kontroli państwowej. Jest źródłem wiedzy 
dla szerokich kręgów osób poszukujących 
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praktycznych informacji na ten temat, 
ale także – a może przede wszystkim – źró-
dłem inspiracji do rozważań o charakte-
rze naukowym. Pojawienie się na rynku 
wydawniczym recenzowanej monografii 
należy zatem powitać z zadowoleniem. 
Z pewnością można prognozować, że wy-
woła ona wiele dyskusji, które sprawią, 

że powstaną kolejne jej wydania. Jest to bo-
wiem potrzebna i wartościowa książka.

dr WOJCIECH ROBACZYŃSKI
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego
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Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku 

Ryszard Zięba (red. nauk.), Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2018, 501 s.

Celem publikacji było przedstawienie węzłowych problemów międzynarodowego bez-
pieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem głównych aktorów globalnej sceny po-
litycznej, tj. państw aspirujących do roli mocarstw. Autorami 23 rozdziałów książki 
są badacze z kilku polskich uczelni. Praca składa się z trzech części – w pierwszej przed-
stawiono zagadnienia ogólne, takie jak: rozumienie bezpieczeństwa międzynarodowego, 
istota bezpieczeństwa teleinformatycznego i energetycznego oraz fenomen terroryzmu; 
w drugiej – zaprezentowano koncepcje bezpieczeństwa najważniejszych państw świata, 
od których w największym stopniu zależą pokój i ład międzynarodowy; część ostatnia 
zawiera analizy praktyki bezpieczeństwa w ujęciu globalnym i regionalnym.

Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym 
i podatkowym
 
Sławomir Fundowicz (red. nauk.), Piotr Możyłowski, Tadeusz Stanisławski,  
Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, Radom 2018, 269 s.

Książka jest wspólnym dziełem kilku autorów reprezentujących różne ośrodki nauko-
we. Składa się z trzech części podzielonych na 22 rozdziały. Część pierwsza zajmuje się 
zagadnieniami postępowania administracyjnego, część druga – egzekucyjnego. W trze-
ciej omówione zostały problemy związane z prawem podatkowym. W publikacji ana-
lizowane są wspomniane zagadnienia na podstawie nowych przepisów prawa. Praca 
skierowana jest przede wszystkim do pracowników organów administracji publicznej 
i samorządowej, ale może być przydatna stronom postępowania administracyjnego czy 
podatkowego w ich kontaktach z urzędnikami, a także studentom kierunków admini-
stracyjnych i prawniczych.

Sygnały  
o książkach 
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Potęga militarna państwa i jej ekonomiczne aspekty

Bogumił Stęplewski, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2018, 174 s.

W publikacji zapoznajemy się ze stosunkowo nową dyscypliną naukową określaną jako 
ekonomika bezpieczeństwa, która bada istniejące więzi między potrzebami związany-
mi z obroną państwa a gospodarką narodową. Praca zawiera sześć rozdziałów, z których 
pierwszy prezentuje w zarysie dzieje kształtowania się wzajemnych relacji między sferą 
ekonomii a polityką militarną różnych państw. Pozostałe przedstawiają rozmaite zależności 
łączące gospodarkę i politykę bezpieczeństwa współczesnego. Rozdziały 2, 3 i 4 koncen-
trują się głównie na wskaźnikach bezpieczeństwa w powiązaniu z potencjałem gospodar-
czym kraju; w rozdziałach 5 i 6 przedmiotem analizy jest bezpieczeństwo ekonomiczne 
warunkujące zdolność do obrony narodowego terytorium.

Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych  
lokali komunalnych

Andrzej Bielski, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2018, 148 s.

Autor zajmuje się problemem, z którym borykają się wszystkie gminy w Polsce, czyli 
zaległościami w opłatach czynszu za mieszkania komunalne. Książka z jednej strony 
ma ułatwić pracę urzędnikom prowadzącym postępowania windykacyjne, z drugiej 
informuje lokatorów o ich sytuacji prawnej i możliwościach rozwiązania problemów 
związanych z uiszczaniem opłat. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono wybrane 
regulacje prawne dotyczące omawianego zagadnienia, wskazano obowiązujące procedu-
ry windykacji należności oraz poinformowano o możliwości restrukturyzacji (redukcji) 
zadłużenia. Ostatni rozdział zawiera wzory dokumentów obowiązujących w procedurze 
likwidacji zaległości czynszowych.
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Auditing   8
  
Address by the President of NIK’s at the Parliament  
– NIK Activity Report for 2017   8
At the 68th session of the Lower House of the Polish Parliament – the Sejm – President 
of NIK Krzysztof Kwiatkowski presented the Report on the Activity of the Supreme Audit 
Office in 2017. In 2017, NIK conducted 2,196 audits comprising 1,843 entities. The most 
important areas for the citizens’ life quality and the state’s operations were audited during 
110 planned audits, including state budget execution audit, which – regarded as one 
exercise – actually consisted of 327 audits conducted at 307 auditees. NIK also carried out 
107 ad hoc audits in response to emerging information on important irregularities. This 
information was often received from citizens who in 2017 submitted over 5,000 complaints 
and suggestions for audits. Almost 3 percent of the audits conducted were complaints 
and proposals submitted by the Members of the Parliament and parliamentary bodies. 
Additionally, at the request of NIK other audit bodies carried out 515 audits, which is 
by over 200 more than in the previous year. In 2017, NIK also conducted eight audits 
together with Supreme Audit Institutions of other countries.

MARCIN BEDNARCZYK: Data Anonymization in Audit Proceedings  
– Government Administration   14
In his article, the author presents the data anonymization procedure introduced in the 
Act of 15th July 2011 on audits in the government administration. He discusses the issue 
from numerous aspects, analysing anonymization of data on persons who give evidence, 
explanations or provide documents during the audit proceedings. This is a very useful 
tool, however, due to the lack of comprehensive legal regulations in the area, it has not 
been applied in this kind of proceedings. This situation may be changed if regulations 
based on European laws are introduced. 

Contents
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FINDINGS OF NIK AUDITS   30

MONIKA POPŁAWSKA, ANDRZEJ PANASIUK: Security of Genetic  
Research – Modern Technologies in Medicine   30
Genetic research allows not only for precise diagnosing of diseases, but also for selecting therapy 
and appropriate medicines, and for insight into future health condition. Genetic information 
obtained as a result of genetic research is related not only to patients, but to their relatives, 
too. In this context a threat arises of abuse, infringement of human rights and unauthorised 
access to genetic data. The audit of NIK was aimed, in the first place, to examine whether 
genetic research in Poland is conducted with due care for safety requirements, that is whether 
Polish legal regulations keep up with the development of modern technologies in medicine. 

MACIEJ MACIEJEWSKI: Concessions for Searching and Identification  
of Natural Resources – Ensuring Poland’s Energy Security   42 
NIK evaluated how the Minister of Environment performed the tasks related to granting 
concessions for searching and identification of copper and carbohydrates deposits, including 
shale gas. Copper is commonly used in all economy branches (e.g. infrastructure, transport, 
construction, machinery, medicine). While searching and obtaining crude oil and natural 
gas, including gas from unconventional deposits, is of key importance to ensuring the 
state’s energy safety. The audit was conducted at the Ministry of Environment and it 
covered the years 2008–2016 with regard to concessions for copper and carbohydrates 
(oil and natural gas) from conventional deposits, and the years 2013–2016 – with regard 
to concessions for search and identification of shale gas. 

MIROSŁAW MIŁOŃ, KONRAD KOSTĘPSKI: Professional Activation  
of Youngsters by Voluntary Labour Corps – Prevention  
of Unemployment and Social Exclusion   57
The activities of Voluntary Labour Corps (Polish: Ochotnicze Hufce Pracy – OHP) mainly 
relate to young people threatened with being excluded from the education system, 
those who evade mandatory schooling or achieve pure results at school. These are often 
children from single-parent families or large families, having unemployed parents, from 
dysfunctional families, from families in poor financial situation and people who, despite 
being at young age, have already broken the law. For such people, access to education and 
opportunities to gain skills allowing for finding a job provide a chance for independent 
living. The Supreme Audit Office conducted an audit aimed to evaluate the effectiveness 
of OHP’s activities with regard to designing and providing professional activation for 
youngsters, to examine whether OHP’s offer met the requirements of the labour market, 
and whether those participating in OHP receive appropriate professional training and 
find jobs, and to what extent their jobs were stable and reflected their qualifications. 
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BEATA BŁASIAK-NOWAK, MARZENA RAJCZEWSKA: Preparedness  
for Implementation of Agenda 2030 in Poland – Sustainable  
Development Goals   77 
Poland, along with 192 other countries, has committed itself to achieving the goals of the 
sustainable development of the United Nations 2030 Agenda to transform the world for 
the better. It is a task that requires cooperation between the entire administration and 
all interested parties. Because of that the Supreme Audit Office carried out an audit 
concerning the implementation of the Agenda. NIK has examined whether the new 
development model for Poland, outlined in the Strategy for Responsible Development, 
meets the expectations formulated in the 2030 Agenda and how the public administration 
is prepared to implement, coordinate, and monitor the Agenda.

Polish version of the article is on the page 70.

OTHER AUDITS OF NIK   84  

Audit Findings Published in August and September 2018 – ed.   84
In this section we present the audits that the Supreme Audit Office completed in 
selected areas and that have been published in the form of pronouncements on audit 
results. In this issue of our bimonthly, we discuss the following audits: maintenance of 
roads by self-governments; management of regional roads; teachers’ promotion system; 
realisation of tasks related to rulings by probation officers; use of buildings end equipment 
owned by naval academies; lease of hospitals; transport of dangerous goods; water 
supply systems in cities; sea ports; passenger service points; access to gynaecological and 
obstetric services; protection of air against pollution; bodies responsible for protecting 
consumers against illegal practices of banks that give loans in foreign currencies; granting 
of Pole’s Cards (Polish: Karta Polaka).

State and Society   87

WANDA KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA, TADEUSZ SMUGA,  
PIOTR WAŻNIEWSKI: Grey Area and Tax Gap in Tourism  
– Activities Aimed at Limiting State Budget Losses   87
The share of grey area in tourism is very high: it is estimated that in 2016 only the respective 
tax gap stood about PLN 2.3 billion. The main reason behind is the low scale of business 
(small firms prevail) whose costs (both administrative and financial) are high, its economic 
potential is low, while its range usually local only. That is why these firms often evade 
taxation and social and health insurance contributions, they often understate their income 
while overstate costs, and invest finances from unknown sources. The article presents 
proposals for measures aimed at limiting the grey area and for improving tax collection. 
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ZYGMUNT KUKUŁA: Criminal Responsibility for Abuse of Power  
by Public Officials – Review of Court Judicature   108
Abuse of power is one of the most frequent charges against public officials. In accordance 
with Article 231 of the Criminal Code, it relies on contravention of rights or negligence 
of duties by persons employed in the public administration. The Code refers to “right 
or duty” with regard to their contravention or negligence. It does not contain, however, 
any guidance to facilitate the interpretation of this provision. In his article, the author 
presents an analysis of the judicature that may help define the actual scope of responsibility 
by public officials. 

NIK In Brief   125
  
President of NIK to Chair the Contact Committee  
of the EU Audit Institutions – ed.   125 
At the meeting of the Contact Committee in Croatia (held on 11-12 October), the Heads 
of the Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of 
Auditors decided that for the following year the forum would be chaired by President 
of the Supreme Audit Office of Poland Krzysztof Kwiatkowski. NIK will be the host 
of the Contact Committee meeting next year.
  
Chairman of the Chamber of Accounts of Azerbaijan Visits NIK – ed.   126 
At the beginning of September Chairman of the Chamber of Accounts of Azerbaijan 
Vugar Gulmammadov visited the headquarters of NIK. President of NIK Krzysztof 
Kwiatkowski invited Chairman Gulmammadov in connection with the cooperation 
between the two institutions that has been strengthening, and its most important element 
is the twinning project entitled Strengthening the Institutional and Administrative 
Capacity of the Chamber of Accounts of the Republic of Azerbaijan. The twinning started 
in November 2017 and is financed by the European Union.
  
Renewal of Cooperation Agreement with the Court of Accounts  
of Moldova – ed.   127 
Exchange of experience and best practices, as well as professional cooperation development 
are the most important provisions of the agreement on cooperation that was signed 
between the Supreme Audit Office of Poland and the Court of Accounts of Moldova 
on 10 September 2018. In this way the agreement originally concluded ten years ago 
has been renewed.
  
Polish-Indo Seminar – ed.   127 
The Supreme Audit Office hosted a delegation from the Office of the Comptroller and 
Auditor General of India at the annual seminar. The delegation was headed by Additional 
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Deputy Comptrollers and Auditors General Mukesh Singh and Mamta Kundra. The 
participants in the seminar in their discussions focused on two areas mainly: air quality 
audit and audit of public funds used for innovations.
  
European Audit Methodology Experts Meet for the First Time – ed.   128
On 16-17 October at the NIK Headquarters a meeting was held of audit methodology 
high level experts from the European Supreme Audit Institutions. At the invitation 
of NIK, delegations from almost 30 countries arrived in Warsaw. This was the first 
meeting in a series of meetings dedicated to current needs related to SAIs’ institutional 
capacity development.
  
25 Years of Regional Accounting Chambers – ed.   128 
This year there we celebrate the 25th anniversary of the establishment of Regional 
Accounting Chambers (Polish: Regionalne Izby Obrachunkowe – RIO). They are the 
second, following the Supreme Audit Office, state audit body with such a broad mandate. 
For the latest sixteen years, the two institutions have been cooperating closely.
  
Dissemination of Good Practices in Auditing – ed.   129 
Under the honorary patronage of the President of NIK Krzysztof Kwiatkowski, an annual 
conference of the Polish Chamber of Accountants (PIBR) was held on 23 October in 
Jachranka near Warsaw. PIBR and NIK cooperate closely by, among others, exchanging 
experience, and coordinating their initiatives aimed at improving the qualifications of 
auditors and accountants. 

Reviews   130
  
"Supreme Audit Office and Legal Aspects of State Auditing" 
(Polish title: Najwyższa Izba Kontroli i prawne aspekty funkcjonowania  
kontroli państwowej) – reviews by Zbigniew Cieślak and Wojciech  
Robaczyński.   130 and 133
This joint publication, written by Elżbieta Jarzęcka-Siwik (science editor), Maciej Berek, 
Bogdan Skwarka and Zbigniew Wrona, is a scientific monography dedicated to legal 
aspects of the operation of a supreme body of state auditing.
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INFORMACJA DLA CZYTELNIKÓW I AUTORÓW

Pragniemy poinformować Państwa, że „Kontrola Państwowa” potwierdziła swoje miejsce wśród czasopism 

naukowych, znajdujących się na liście Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mimo nowych, zdecydowanie 

zaostrzonych kryteriów i trzyetapowej oceny, pismo otrzymało 7 punktów za artykuł naukowy wydrukowany 

w naszym dwumiesięczniku, co plasuje nas wśród wysoko ocenionych tytułów wyszczególnionych w części B 

wykazu − nieposiadających współczynnika IF (impact�factor), który jest publikowany w Journal�Citation�Report.�

Komunikat w tej sprawie Minister wydał 18 grudnia 2015 r. na podstawie §14 ust. 2 rozporządzenia  

z 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym  

(DzU. 2012. 877 oraz DzU. 2013.191 i DzU.2014.1126). 
To nie tylko wyróżnienie dla „Kontroli Państwowej”, ale i gratyfikacja dla tych z Państwa, których publikacje 

w tytułach takich jak nasz są zaliczane do dorobku naukowego podczas procedur uzyskiwania stopni i tytułów 

naukowych. O tym, że niełatwo spełnić nowe wymogi resortu nauki, świadczy nieobecność na tegorocznej 

liście Ministra niektórych tytułów o ugruntowanym od lat dorobku i dotąd wysokiej punktacji.

Od 2012 r. czasopisma naukowe są oceniane w postępowaniu dwuetapowym, od 2015 – trzyetapowym. 

Zajmuje się tym zespół specjalistyczny, powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podsta-

wie art. 52 ust. 4 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (DzU nr 96, poz. 615, ze zm.). 

W pierwszym etapie tytuły ubiegające się o punktację naukową mają do spełnienia 6 kryteriów, począw-

szy m.in. od stabilności wydawniczej, naukowego charakteru publikacji, przyjętej procedury recenzowania, 

uwzględniającej m.in. zachowanie pisemności, określonych sposobów oceny artykułu, poszanowania zasady 

double-blind�review�process etc., przez wdrożenie procedury zabezpieczającej oryginalność publikacji − gho-

stwriting, a na posiadaniu strony internetowej i ujawnianiu listy współpracujących recenzentów skończywszy. 

„Kontrola Państwowa” sprostała wszystkim tym wymaganiom, choć przejście do następnego etapu zapew-

nia spełnienie już 5 z nich.

W drugim etapie oceny uwzględnia się 11 szczegółowych parametrów, do których zaliczono m.in.: indeks 

cytowań PIF, indeksację w międzynarodowych bazach danych, cykl wydawniczy, istnienie wersji�on-line, 

umiędzynarodowienie recenzentów i rady naukowej, zagraniczną afiliację autorów. I w tym wypadku „KP” 

spełnia zdecydowaną większość kryteriów, choć niektóre są potencjalnie łatwiejsze do osiągnięcia przez ty-

tuły wydawane w instytutach naukowych czy uczelniach, gdzie międzynarodowa współpraca naukowa, wy-

miana kadry, staże zagraniczne i publikacja wyników badań własnych, cytowanych następnie przez różne 

źródła, wynikają z charakteru działalności jednostek. Tym bardziej cieszy, że „Kontrola Państwowa” znalazła 

się w gronie takich czasopism. 

W trzecim etapie zespół oceniający może przyznać dodatkowe punkty na podstawie oceny czasopisma 

w środowisku naukowym, spełnienia standardów etycznych, wydawniczych, wkładu w naukę polską, naukę 

światową oraz innych kryteriów oceny eksperckiej przyjętych przez zespół.

Punkty za publikację w pismach naukowych objętych częścią B wykazu ustala się zgodnie z przyjętym 

przez MNiSW algorytmem. Wraz ze szczegółowymi zasadami oceny, pełnym wykazem czasopism oraz ko-

munikatem Ministra jest on dostępny na stronach resortu w zakładkach „Komunikaty” oraz „Lista czasopism 

punktowanych”.

Redakcja
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„Kontrola Państwowa” w bazach danych

„Kontrolę Państwową” można odnaleźć w dwóch naukowych bazach danych: The Central  
European Journal of Social Sciences And Humanities (CEJSH) – Środkowo-Europejskim Cza-
sopiśmie Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Index Copernicus Journal Master List.
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną bazą danych publikującą angielskie streszcze-
nia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach  
narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawa-
nych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie,  
Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie. Została utworzona przez prezesów Akade-
mii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej. Streszczenia publikacji naukowych, także tych, któ-
re ukazały się na łamach „Kontroli Państwowej” począwszy od nr. 6/2011 znajdują się na stro-
nie CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/. Umowa zawarta w 2014 r. z Interdyscyplinarnym Centrum  
Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) 
umożliwia także udostępnianie pełnych tekstów artykułów w bazie CEJSH.
Index Copernicus Journal Master List (JML) to system zajmujący się oceną czasopism oraz spo-
rządzający ich ranking na podstawie około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: 
jakość naukowa, jakość edytorska, zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność rynkowa 
oraz jakość techniczna. Obecnie JML obejmuje przeszło 6000 czasopism.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”

1. Przyjmujemy do publikacji teksty naukowe, przeglądowe i poglądowe, poświęcone problema-
tyce związanej z profilem czasopisma – szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz artykuły 
o pokrewnej tematyce.

2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje dwóch niezależnych 

recenzentów, zgodnie z przyjętymi w piśmie kryteriami: znaczenia podjętego tematu oraz zgod-
ności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej. 
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.

4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w zakładce 
„Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym, na s. 2). Zgodnie z modelem 
„double-blind�review�process” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja 
zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji  
lub odrzucenia.

5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.
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6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o pod-
miotach przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego 
lub finansowego. Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego 
wkładu innych osób w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składa-
nego w redakcji artykułu.

7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie arty-
kułu) lub „guest�authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publi-
kacji lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję 
demaskowane, łącznie z powiadomieniem podmiotów, z którymi autor jest związany naukowo 
lub zawodowo.

 
Zasady�publikacji�zgodne�z�wymogami�Ministerstwa�Nauki�i�Szkolnictwa�Wyższego.

Sposób przygotowania materiałów

1. Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, nasz adres: kpred@nik.gov.pl, w edytorze 
Word lub dostarczenie tekstu na nośniku elektronicznym. Objętość artykułu wraz z ewentualnymi 
tabelami i rysunkami nie powinna w zasadzie przekraczać 16 stron – 34 wiersze na stronie, 
marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza. Do tekstu prosimy dołączyć krótkie streszczenie 
w języku polskim, słowa kluczowe oraz bibliografię zawierającą pozycje książkowe i artykuły 
z czasopism według schematu: w przypadku czasopisma – nazwisko i imię autora (autorów), 
rok, tytuł artykułu (w cudzysłowie), nazwa czasopisma (kursywą), numer zeszytu i strony, na 
której znajduje się publikacja; w przypadku książki prosimy o wpisanie w pierwszej kolejności 
nazwiska i imienia autora (autorów) publikacji, następnie roku, jeśli potrzeba – tytułu rozdziału 
książki (kursywą), tytułu książki (kursywą), numeru stron, miejsca wydania oraz wydawnictwa.

2. Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym  
tytule, powinny zawierać najważniejsze, aktualne informacje.

3. Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości 
umożliwiające przygotowanie danego elementu graficznego zgodnie z makietą „Kontroli 
Państwowej”.

4. Autorzy nadsyłający teksty proszeni są o podanie swoich danych: imienia i nazwiska, stop-
nia naukowego, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu 
lub faksu.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, 
poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.

6. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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