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Kontrola 
i audyt

Ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o  ochronie 
danych osobowych, które zastąpiło wydaną przed ponad dwudziestu laty dy-
rektywę 95/46/WE, wzmocniło pozycję krajowego organu nadzoru. Powinien 
być całkowicie niezależny od administracji rządowej oraz posiadać odpowied-
nie środki, aby skutecznie realizować przepisy rozporządzenia. Ustrój i kom-
petencje polskiego organu określono w ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych1, w  miejsce Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Oso bowych powołując Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozycja prawna Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych

Ustrój i kompetencje polskiego organu nadzoru

PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ

1

Uchwalenie w 1997 r. ustawy o ochronie 
danych osobowych2 zmieniło w polskim 

1 Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, dalej: uodo, ustawa weszła w życie 25.5.2018 – art. 176 uodo.
2 Z 29.8.1997, Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.

porządku prawnym podejście do tych 
kwestii. Wcześniej kojarzono je głów-
nie z ochroną dóbr osobistych, a zatem 
z prawem cywilnym. W momencie wejścia 
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w życie ustawy, państwo przejęło aktywną 
rolę ochrony danych osobowych przed nie-
uprawnionym ujawnieniem i wykorzysta-
niem. Punkt ciężkości został więc prze-
sunięty z prawa cywilnego do prawa pu-
blicznego, a przepisy dotyczące ochrony 
danych osobowych stały się częścią prawa 
administracyjnego. 

Inspiracją dla polskich przepisów było 
prawo europejskie, w tym przede wszyst-
kim dyrektywa 5/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 24 października 
1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych osobo-
wych i swobodnego przepływu tych da-
nych3, statuująca te zasady na obszarze 
Unii Europejskiej, do której w tym okre-
sie Polska aspirowała. Dyrektywa została 
uchwalona, ponieważ dynamiczny rozwój 
techniczny, szczególnie technologii infor-
matycznych sprawił, że coraz więcej in-
formacji jest gromadzonych w różnych 
systemach, a jednocześnie są one coraz 
łatwiej dostępne. Różne podmioty wy-
mieniają lub udostępniają informacje, 
często odpłatnie. Dotyczy to zwłaszcza 
podmiotów gospodarczych zbierających 
dane swoich klientów. Również urzędy 
administracji publicznej i organy ochrony 
prawnej gromadzą rożne dane o osobach 
fizycznych, z którymi zetknęły się wyko-
nując powierzone im zadania. Powstają 
zatem duże zbiory obejmujące takie in-
formacje o osobach fizycznych, jak: imię 
i nazwisko, dane teleadresowe oraz daleko 

3 Dz. Urz. WE seria L nr 281, s. 31 ze zm., dalej: dyrektywa.
4 Dalej: GIODO.
5 Szerzej na temat kompetencji i zasad działania GIODO, P. Szustakiewicz: Kontrola�dokonywana�przez� 

Generalnego�Inspektora�Ochrony�Danych�Osobowych,�„Kontrola Państwowa” nr 6/2017, s.34. nr 6/2007, s. 52-59.

bardziej szczegółowe, np. dotyczące po-
siadanej nieruchomości, stanu cywilnego, 
liczebności rodziny itp. 

Niepożądanym skutkiem takiej dzia-
łalności stała się możliwość ingerencji 
w prywatność osób, których dane znalazły 
się w posiadaniu określonego podmiotu. 
Niewątpliwie nikt nie chce, aby informa-
cje o nim, zwłaszcza te dotyczące sfery 
prywatnej były powszechnie dostępne. 

Z tego wynikała pilna konieczność ure-
gulowania problematyki ochrony danych 
osobowych. Dyrektywa w motywie 62 
wskazywała, że w krajach członkowskich 
powołanie wyspecjalizowanych organów 
„wykonujących swoje funkcje w sposób 
całkowicie niezależny jest zasadniczym 
elementem ochrony osób fizycznych w za-
kresie przetwarzania danych osobowych”. 
Każdy z krajów UE miał ustanowić organ 
nadzorczo-kontrolny zajmujący się prze-
strzeganiem przepisów o ochronie danych 
osobowych jako podstawowy element pra-
widłowego wdrażania zasad ochrony da-
nych osobowych. W Polsce organem ochro-
ny danych osobowych został Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych4, 
który dysponował dość dużym zakresem 
niezależności, choć, jak się wydaje, dość 
ograniczonymi środkami odziaływania5. 

RODO
Przepisy uchwalonej ponad 20 lat temu 
dyrektywy okazały się niewystarcza-
jące do dostatecznej ochrony danych 
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osobowych w XXI wieku. Technologie in-
formatyczne rozwinęły się niezwykle szyb-
ko, pojawiły się nowe formy komunikacji 
(np. portale społecznościowe), a globali-
zacja stosunków gospodarczych sprawiła, 
że dane osobowe zaczęły być przedmiotem 
nie tylko kontynentalnego, ale i globalnego 
obrotu. Stąd wynikła konieczność uchwa-
lenia nowego aktu prawnego, jakim stało 
się rozporządzenie w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodne-
go przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-
dzenie o ochronie danych osobowych)6. 

Zauważa się, że RODO „wpłynie na 
kształtowanie ochrony; dokumentowa-
nie przetwarzania danych i wprowadzo-
nych procedur; wykazywanie stosowa-
nia rozporządzenia; metody zapewnienia 
bezpieczeństwa danych; szczególną rolę 
szacowania ryzyka; realizację praw osób, 
których dane dotyczą, przetwarzanie 
tych odnoszących się do usług transgra-
nicznych oraz na funkcjonowanie organów 
nadzorczych”7. 

Rozporządzenie realizuje zatem dwie 
funkcje: 

 • ochronną – dotyczącą nadzoru nad tym, 
aby dane osobowe były pozyskiwane i prze-
twarzane w sposób, który nie narusza 
prawa osoby fizycznej do prywatności;

 • gospodarczą – związaną z koniecznością 
takiej organizacji ochrony danych osobo-
wych, aby nie paraliżowała ona funkcjo-
nowania przedsiębiorców europejskich. 

6 Dz. Urz. seria L nr 118, s. 1, dalej RODO lub rozporządzenie. 
7 M. Sakowska-Baryła: Przetwarzanie�danych�osobowych�przez�podmioty�publiczne, „Kontrola Państwowa” 

nr 6/2017, s.34.

Jeśli chodzi o funkcję ochronną w RODO 
wskazano na dwa narzędzia jej realizacji 
– przepisy dokładnie określające zadania 
podmiotów (publicznych i prywatnych) 
pozyskujących i przetwarzających dane 
osobowe oraz system instytucjonalny 
wzmacniający pozycję organów nadzo-
rujących przestrzeganie przepisów roz-
porządzenia. 

W stosunku do uprzednio obowiązują-
cej dyrektywy rozbudowano normy po-
święcone sposobowi organizacji organu 
nadzorczego w państwach członkowskich, 
przede wszystkim akcentujące konieczność 
niezależności organu odpowiedzialnego 
za ochronę danych osobowych. Jak bowiem 
wskazano w motywie 117 RODO, „zasad-
niczym elementem ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych jest utworzenie w państwach 
członkowskich organów nadzorczych, 
uprawnionych do wypełniania zadań i wy-
konywania uprawnień w sposób całkowicie 
niezależny”. Nie budzi więc wątpliwości, 
że „funkcjonowanie niezależnych orga-
nów nadzorczych jest kluczowym elemen-
tem systemu ochrony danych osobowych 
w Europie. Doświadczenia europejskich 
organów ochrony danych powołanych 
na mocy dyrektywy 95/46/WE pokazu-
ją, że skuteczna realizacja prawa osób, któ-
rych dane dotyczą oraz egzekwowanie obo-
wiązków administratorów nie jest możliwe 
bez ustanowienia podmiotu wyposażone-
go w odpowiednie zadania i kompetencje 
w zakresie monitorowania przestrzegania 



Nr 6/listopad-grudzień/2018 11 

Pozycja prawna Prezesa UODO   kontrola i audyt

przepisów o ochronie danych”8. Tylko 
zatem niezależny organ nadzorczy w każ-
dym z państw członkowskich Wspólnoty 
daje gwarancję prawidłowej realizacji prze-
pisów rozporządzenia. Niezależność takie-
go organu zgodnie z przepisami rozdziału 
VI rozporządzenia, powinna być gwaran-
towania przez:
1. Separację od innych podmiotów – człon-
kowie takiego organu nie powinni przyj-
mować poleceń i instrukcji od innych pod-
miotów (art. 52 ust. 2) oraz angażować się 
w działalność polityczną lub gospodarczą 
(art. 52 ust. 3), a wybór członka organu na-
leży tak przeprowadzić, aby nie było wąt-
pliwości co do jego predyspozycji osobo-
wych i zasad powołania oraz odwołania 
(art. 53 ust.1 i 3).
2. Kompetencje pozwalające na pełnienie 
takiej funkcji – członek organu nadzorczego 
powinien posiadać odpowiednie kwalifika-
cje pozwalające na właściwe wykonywanie 
obowiązków (art. 53 ust. 2).
3. Zabezpieczenie logistyczno-finan-
sowe – każde z państw członkowskich 
Wspólnoty jest zobowiązane do wyposa-
żenia organu nadzorczego w odpowiednie 
środki pozwalające mu na wykonywanie 
powierzonych zadań (art.52 ust. 4-6).

Kompetencje i zasady 
funkcjonowania PUODO
Nową ustawę o ochronie danych osobo-
wych9, która zdaje się przynajmniej w czę-
ści realizować wspomniane założenia 

8 U. Góral, P. Makowski [w:] RODO. Ogólne�rozporządzenie�o�ochronie�danych.�Komentarz, red. E. Bielak-Joma,  
D. Lubasz, Warszawa 2018, s. 907.

9 Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, dalej: uodo, ustawa weszła w życie 25.5.2018 – art. 176 uodo.
10 Dalej: PUODO lub Prezes UODO.

uchwalono 10 maja 2018 r. Jak wspo-
mniano na wstępie, ustawodawca zmienił 
nazwę organu odpowiedzialnego za ochro-
nę danych osobowych – zamiast dotych-
czasowego GIODO, obecnie za ochro-
nę danych osobowych odpowiada nowy 
organ – Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych10. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy 
zmiana ma mieć charakter porządkujący, 
ponieważ „… po pierwsze, Rozporządzenie 
wprowadza funkcję ‘inspektora ochrony 
danych’ jako osoby fizycznej wyznacza-
nej przez administratora bądź podmiot 
przetwarzający wewnątrz ich struktury 
organizacyjnej i obowiązanej do szeroko 
rozumianego monitorowania przestrze-
gania Rozporządzenia. Jednocześnie brak 
jest jednak jakiegokolwiek związku ustro-
jowego pomiędzy takimi osobami a przy-
szłym organem nadzorczym, odpowiada-
jącym za egzekwowanie w Polsce prze-
strzegania przepisów Rozporządzenia. 
Pozostawienie dotychczasowej nazwy orga-
nu wprowadzałoby w tym zakresie w błąd 
co do ich pozycji ustrojowej. Zgodnie bo-
wiem z art. 38 ust. 3 Rozporządzenia 
inspektorzy ochrony danych muszą być 
niezależni. Po drugie, utrzymanie nazwy 
Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych powodowałoby niejako ko-
nieczność nazwania inspektorami pracow-
ników biura, którzy w imieniu organu prze-
prowadzają postępowanie kontrolne. Skoro 
bowiem mamy Generalnego Inspektora, 
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muszą funkcjonować w jego strukturze 
organizacyjnej inni inspektorzy, względem 
których jest on inspektorem generalnym 
(tak jak miało to miejsce na gruncie do-
tychczasowych przepisów). To z kolei prze-
sądziłoby, że w systemie ochrony danych 
osobowych mielibyśmy dwie kategorie in-
spektorów – pracowników organu nadzor-
czego oraz osoby mające inny status, powo-
ływane wewnątrz struktury organizacyjnej 
administratorów i podmiotów przetwa-
rzających, co jest w ocenie projektodawcy 
niedopuszczalne. Uwzględniając powyższe, 
odstąpiono również od nazywania pracow-
ników organu nadzorczego przeprowadza-
jących w jego imieniu czynności kontrolne 
inspektorami na rzecz nazwania ich kon-
trolującymi”11. Zmiana ta ma jedynie upo-
rządkować terminologię w sprawach doty-
czących ochrony danych osobowych, tak 
aby nikt nie mylił PUODO oraz pracowni-
ków Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
z inspektorem ochrony danych, który działa 
na podstawie przepisów RODO w pod-
miocie przetwarzającym dane. Wydaje się, 
że to uzasadnienie nie jest przekonujące. 

W Polsce GIODO było organem roz-
poznawalnym, cieszącym się autoryte-
tem. Inspektor ochrony danych posiadał 
jasno określone kompetencje, odróżniające 
go od osób wykonujących zadania z zakre-
su ochrony danych osobowych na rzecz 
państwa. Wprowadzenie nowej nazwy 
– PUODO wpisuje się w niekorzystną 
praktykę, która od kilku lat ma miejsce 
w polskim prawodawstwie, polegającą 
na swego rodzaju „zacieraniu” śladów 

11 Uzasadnienie�do�projektu�ustawy�o�ochronie�danych�osobowych, Druk Sejmowy nr 2410, Sejm VIII Kadencji, s. 22.

po poprzednikach i tworzeniu z rewolu-
cyjnym zapałem nowych instytucji, choć-
by tylko przez zmianę ich nazwy. Obecna 
nazwa może wskazywać, że PUODO 
to jeden z wielu centralnych organów ad-
ministracji rządowej, jak np. Prezes Urzędu 
Zamówień Publicznych, czy Prezes Urzędu 
Dozoru Technicznego – co może osłabić 
jego autorytet, jeśli ktoś odczyta to jako su-
gestię, że utracił niezależność.

Niezależność Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych chronią: 
1. Tryb wyboru. Podobnie jak Prezes 
NIK jest wybierany oraz odwoływany 
przez Sejm za zgodą Senatu (art. 34 ust. 3 
uodo). Tryb wyboru PUODO powinien 
zapewnić jawność informacji o kandydacie 
oraz o przesłankach, które zadecydowały 
o jego wyborze.
2. Wymagania. Kandydat na stanowi-
sko Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych powinien wyróżniać się: 
a) wiedzą prawniczą, zdobytą w czasie 
studiów prawniczych oraz podczas wy-
konywania zawodu prawnika lub w trakcie 
działalności naukowej – na przykład pisząc 
doktorat lub pracę habilitacyjną na temat 
ochrony danych osobowych; 
b) doświadczeniem, a zatem jego wiedza 
powinna być poparta doświadczeniem, 
uzyskanym przez pełnienie funkcji zwią-
zanych z ochroną danych (art.34 ust.4 
pkt 4 uodo). Niedopuszczalne jest zatem, 
aby PUODO została osoba, dla której peł-
nienie tego stanowiska będzie pierwszym 
poważnym zetknięciem się z problematyką 
ochrony danych.
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3. Zasada, że przy wykonywaniu swoich 
obowiązków PUODO podlega tylko prze-
pisom ustawy (art. 34 ust. 5 uodo). Przepis 
ten stanowi, że „żaden organ państwa 
nie może wpływać w jakiejkolwiek for-
mie na wykonywanie zadań przez GIODO 
oraz przesądza o braku podległości orga-
nizacyjnej jakiemukolwiek organowi”12. 
Prezes UODO nie może otrzymywać wią-
żących poleceń lub instrukcji dotyczacych 
realizacji swoich zadań od innego organu. 
W tym zakresie wiążąca jest dla niego je-
dynie treść RODO i ustawy o ochronie 
danych osobowych;
4. Kadencyjność. PUODO jest powoły-
wany na czteroletnią kadencję, a ta sama 
osoba może pełnić funkcję Prezesa UODO 
nie więcej niż dwie kadencje (art. 34 ust. 6 
i 7 uodo). Przed upływem kadencji Prezes 
jest faktycznie nieodwoływalny, ponie-
waż ustawa określa tylko dwie możliwo-
ści powołania nowego Prezesa UODO 
przed upływem kadencji jego poprzed-
nika: Po pierwsze, w sytuacji wcześniej-
szego wygaśnięcia kadencji, co ma miejsce 
z chwilą jego śmierci, odwołania lub utra-
ty obywatelstwa polskiego (art. 34 ust.8 
uodo). Po drugie, z chwilą jego odwołania 
przez Sejm za zgodą Senatu, co następuje 
wyłącznie w przypadku, gdy: 
a) zrzekł się stanowiska; 
b) stał się trwale niezdolny do pełnienia 
obowiązków na skutek choroby stwier-
dzonej orzeczeniem lekarskim; 
c) sprzeniewierzył się ślubowaniu; 
d) został skazany prawomocnym wy-
rokiem sądu za popełnienie umyślnego 

12 P. Barta, P. Litwiński: Ustawa�o�ochronie�danych�osobowych.�Komentarz, Warszawa 2016, s.152.

przestępstwa lub umyślnego przestępstwa 
skarbowego; 
e) został pozbawiony praw publicznych 
(art. 34 ust. 9 uodo). 

Sytuacje, w których można skrócić ka-
dencję PUODO są więc niezwykle rzadkie.
5. Immunitet równy parlamentarnemu. 
Prezes UODO nie może być bez uprzed-
niej zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej 
ani pozbawiony wolności, a tryb pozba-
wiania go immunitetu powinien zapewnić 
jak najlepszą ochronę osobie pełniącej tę 
funkcję (art. 38-40 uodo).
6. Zakaz zajmowania przez Prezesa UODO 
innego stanowiska, poza stanowiskiem na-
ukowo-dydaktycznym w uczelni wyższej 
lub instytucie naukowym oraz podejmo-
wania dodatkowych zajęć (nawet nieod-
płatnych), jeżeli byłyby one sprzeczne 
z jego obowiązkami (art. 37 ust. 1 uodo) 
oraz zakaz przynależności do partii po-
litycznej i prowadzenia działalności pu-
blicznej niedającej się pogodzić z godnością 
sprawowanego urzędu (art. 37 ust. 2 uodo). 

Ustawa o ochronie danych osobowych 
ustanowiła w art. 48 organ o charakterze 
pomocniczo-opiniodawczym działający 
przy PUODO. Jest nią Rada do Spraw 
Ochrony Danych Osobowych, której 
członków powołuje na dwuletnią kaden-
cję Prezes UODO spośród kandydatów 
przedstawianych mu zarówno przez ad-
ministrację rządową, jak i inne podmioty 
(w tym organizacje społeczne) zajmujące 
się problematyką ochrony danych osobo-
wych. Jak stwierdzono w uzasadnieniu 
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do ustawy: „ideą jest, by różne podmio-
ty mogły wesprzeć swoją wiedzą Prezesa 
Urzędu”13. Rada powinna więc służyć 
wsparciem PUODO podczas wykony-
wania przez niego kompetencji. 

Utrzymano, jak się wydaje, niezależność 
finansową nowego organu, ponieważ zgod-
nie z art. 139 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych14, Prezes 
UODO sam konstruuje swój budżet, 
a w art. 174 uodo określono maksymal-
ną kwotę wydatków na lata 2018–2027 
przeznaczoną na ochronę danych osobo-
wych w Polsce.

Podkreślić należy, że w art. 57 ust. 1 
RODO prawodawca unijny określił za-
mknięty katalog zadań powierzonych nie-
zależnemu organowi nadzorczemu funk-
cjonującemu w każdym z państw człon-
kowskich. Zadania te zmierzają do takiego 
określenia jego pozycji, aby w każdym 
z państw był on swego rodzaju „gospo-
darzem systemu ochrony danych osobo-
wych”, a więc podmiotem w pełni i jedynie 
odpowiedzialnym nie tylko za kontrolę wy-
konywania przepisów RODO, ale i za or-
ganizację całego systemu ochrony danych. 
PUODO jest zatem również odpowiedzial-
ny za całość wdrażania i organizacji ochrony 
danych osobowych w Polsce.

Procedury kontroli

Nie mniej ważnym elementem systemu 
ochrony danych osobowych pozostaje 
kontrola przestrzegania związanych z nią 

13 Uzasadnienie�do�projektu�ustawy�o�ochronie�danych�osobowych, Druk Sejmowy nr 2410, Sejm VIII Kadencji, s. 21.
14 Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.
15 Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm., dalej: k.p.a.
16 Uzasadnienie�do�projektu�ustawy�o�ochronie�danych�osobowych, Druk Sejmowy..., op.cit., s. 23.

przepisów dokonywana przez Prezesa 
UODO. Nowa ustawa o ochronie da-
nych osobowych w stosunku do uprzed-
niej regulacji znacznie rozwinęła zasady, 
na podstawie których przeprowadza się 
kontrolę. Przede wszystkim ustanawia 
dwie procedury kontroli:

 • zwykłą, określoną w rozdziale 7 uodo 
– realizowaną na podstawie przepisów 
ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego15;

 • stricte kontrolną – opisaną w rozdziale 
9 uodo – prowadzoną na podstawie prze-
pisów uodo.

Procedura zwykła zawiera kilka zmian 
w stosunku do regulacji zawartej w k.p.a. 
W trakcie prac nad ustawą zauważono, 
że „projektodawca nie zdecydował się 
na wprowadzenie odrębnego, właściwego 
dla naruszeń ochrony danych osobowych, 
trybu postępowania przed Prezesem 
Urzędu. U podstaw takiej decyzji legło 
przekonanie, iż obowiązująca procedu-
ra administracyjna, z odmiennościami 
wynikającymi choćby z bezpośrednie-
go stosowania Rozporządzenia, zapew-
nia kompletny, a zarazem sprawdzony 
w praktyce mechanizm postępowania. 
Postępowania prowadzone przez Prezesa 
Urzędu będą postępowaniami w spra-
wie naruszenia prawa podstawowego, 
a stronom tak prowadzonych postępo-
wań przysługiwać powinien pełen katalog 
uprawnień procesowych przewidzianych 
w KPA”16. 
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Uznano zatem, że przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego w do-
stateczny sposób zapewniają prawidłowe 
ustalenie stanu sprawy przez PUODO. 
Różnice w stosunku do rozwiązań zawar-
tych w k.p.a. dotyczą:

 • postępowania dowodowego, tj. przez 
wprowadzenie uprawnienia Prezesa 
UODO do żądania, aby strona dokonała 
na swój koszt tłumaczenia na język polski 
dokumentów obcojęzycznych posiadają-
cych znaczenie dla ustalenia stanu sprawy 
(art. 63 uodo), przedstawienia przez stronę 
dokumentów, w których znajdują się in-
formacje stanowiące tajemnicę przedsię-
biorstwa, w dwóch wersjach: zastrzeżonej 
i bez informacji objętych zastrzeżeniem 
(art. 67 ust. 1 uodo) oraz przeprowadzenia 
badań w ramach zwykłego postępowania 
kontrolnego, gdy wymaga tego koniecz-
ność uzupełnienia materiału dowodowego 
(art. 68 ust.1 uodo);

 • wydania przez PUODO na podstawie 
art. 74 § 2 k.p.a. postanowienia o odmo-
wie dostępu do akt sprawy także wów-
czas, gdy o ograniczenie wglądu do akt 
dla stron postępowania wnosi przedsię-
biorca, od którego informacja pochodzi 
(art. 66 uodo);

 • uprawnienia dla Prezesa UODO do wy-
dawania postanowień nakazujących tym-
czasowe ograniczenie przetwarzania da-
nych osobowych w sytuacji, gdy zostanie 
uprawdopodobnione, że narusza to prze-
pisy o ochronie danych osobowych, a dal-
sze ich przetwarzanie może spowodować 
poważne i trudne do usunięcia skutki 

17 Uzasadnienie�do�projektu�ustawy�o�ochronie�danych�osobowych, Druk Sejmowy..., op.cit., s. 30.

(art. 70 ust.1 uodo). Jak podniesiono, 
„W takiej sytuacji Prezes, w celu zapo-
bieżenia tym skutkom może, w drodze 
postanowienia, zobowiązać podmiot, któ-
remu jest zarzucane naruszenie przepisów 
o ochronie danych osobowych, do ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych, 
wskazując dopuszczalny zakres tego prze-
twarzania”17. Postanowienie o tymczaso-
wym ograniczeniu przetwarzania danych 
służy ochronie prawidłowego wykonywa-
nia kompetencji kontrolnych przez organ, 
tak aby powstrzymać sprzeczne z prawem 
działania kontrolowanego, który – obawia-
jąc się o wynik kontroli – mógłby w jej trak-
cie podjąć działania osłabiające ewentualne 
skutki. O zastosowaniu środka decydują 
dwie przesłanki: obiektywna – wysoki, wy-
nikający ze wstępnej analizy stanu sprawy 
stopień prawdopodobieństwa, że doszło 
do naruszenia przepisów RODO lub uodo 
i subiektywna, tj. przeświadczenie Preze-
sa UODO, że brak jego natychmiastowej 
reakcji spowoduje trudne lub niemożliwe 
do usunięcia skutki dotyczące przetwa-
rzania danych;

 • nakazu, aby w uzasadnieniu do decyzji 
o nałożeniu kary pieniężnej wskazano prze-
słanki określone w art. 83 ust. 2 RODO, 
na których PUODO oparł się, nakładając 
administracyjną karę pieniężną oraz usta-
lając jej wysokość (art. 72 uodo);

 • prawa Prezesa UODO do zwrócenia 
się do sądu administracyjnego w sytuacji, 
gdy w trakcie kontroli pojawią się uzasad-
nione wątpliwości co do zgodności z pra-
wem Unii Europejskiej decyzji Komisji 
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Europejskiej dotyczącej zasad przetwa-
rzania danych z wnioskiem o wystąpie-
nie z pytaniem prawnym na podstawie 
art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w sprawie ważności decyzji 
Komisji (art. 71 uodo);

 • wniesienia skargi do sądu administracyj-
nego na decyzję PUODO, która wstrzy-
muje z mocy prawa jej wykonanie w od-
niesieniu do kary pieniężnej (art. 74 uodo).

Przepisy ustanawiające procedurę 
stricte kontrolną zostały zamieszczone 
w rozdziale 9 uodo. Kontrola zarządzona 
przez Prezesa UODO może mieć cha-
rakter planowej lub doraźnej (art. 78 
ust. 1 uodo). Przeprowadza ją upoważ-
niona osoba na podstawie legitymacji 
służbowej i wydanego przez PUODO 
upoważnienia. Ustawa o ochronie da-
nych osobowych nie pozwala na prze-
prowadzenie kontroli natychmiastowej 
tylko na podstawie legitymacji służbo-
wej kontrolera. Uodo określa, że kon-
trole mogą przeprowadzić kontrolerzy 
należący do trzech kategorii: 
a) pracownik Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (art. 79 ust. 1 pkt 1); 
b) członek lub pracownik organu nad-
zorczego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, gdy przeprowadzana kon-
trola posiada charakter wspólnej operacji 
dwóch lub większej liczby organów nad-
zorczych państw członkowskich18 (art. 79 
ust. 1 pkt 2 uodo); 
c) specjalista, a więc osoba, której wiedza 
jest konieczna do prawidłowego zbada-
nia stanu faktycznego, w tym wypadku 

18 Możliwość takiej kontroli przewiduje art. 62 RODO.

zakres upoważnienia jest  określany 
przez PUODO (art. 82 ust.1).

Kontrolerzy podlegają dwóm ogra-
niczeniom czasowym. Kontrola może 
być bowiem dokonywana tylko w godzi-
nach od 6.00 do 22.00, nadto nie może, 
zgodnie z art. 89 ust. 1, trwać dłużej 
niż 30 dni od dnia okazania upoważ-
nienia do dnia podpisania lub odmowy 
podpisania protokołu przez kierownika 
kontrolowanego podmiotu. Nie wlicza 
się do tego terminów przewidzianych 
na zgłoszenie zastrzeżeń do protoko-
łu kontroli lub podpisanie i doręczenie 
protokołu przez kontrolowanego. Okres 
kontroli jest zatem bardzo krótki, a usta-
wodawca nie przewidział możliwości jego 
wydłużenia. Wymaga zatem dyscypliny 
pracowników Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

Czynności kontrolne
W przeciwieństwie do poprzedniej re-
gulacji, nowa ustawa o ochronie danych 
osobowych nie ogranicza środków dowo-
dowych, które mogą być stosowane pod-
czas kontroli. W trakcie badań kontrolerzy 
mają prawo do przeprowadzania oględzin 
miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników 
oraz systemów informatycznych lub tele-
informatycznych służących do przetwa-
rzania danych, żądania złożenia pisemnych 
lub ustnych wyjaśnień oraz przesłuchiwa-
nia osób w charakterze świadka w zakresie 
niezbędnym do ustalenia stanu faktycz-
nego oraz do zlecania niezbędnych eks-
pertyz i opinii. 
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Czynności kontrolne, np. oględziny 
są przeprowadzane w obecności kierow-
nika kontrolowanej jednostki lub osoby 
przez niego upoważnionej. Powinien on 
zapewnić kontrolerom warunki do prze-
prowadzenia kontroli. W sytuacji, gdy 
jest to uzasadnione okolicznościami, Prezes 
UODO może zwrócić się pisemnie do wła-
ściwego ze względu na miejsce kontroli 
komendanta Policji o zapewnienie asysty 
policjanta podczas czynności kontrolnych, 
przy czym w nadzwyczajnych sytuacjach, 
szczególnie jeśli kontrolujący napotka opór 
uniemożliwiający lub utrudniający wyko-
nywanie czynności kontrolnych, udzielenie 
pomocy następuje również na ustne we-
zwanie Prezesa Urzędu lub kontrolujące-
go, po okazaniu imiennego upoważnienia 
do przeprowadzenia kontroli oraz legity-
macji służbowej (art. 85 uodo).

Czynności dowodowe kończą się z chwi-
lą przedstawienia kierownikowi kontrolo-
wanej jednostki protokołu kontroli zawie-
rającego: imię i nazwisko osoby reprezen-
tującej kontrolowanego oraz nazwę organu; 
imię i nazwisko, stanowisko służbowe, 
numer legitymacji służbowej oraz numer 
imiennego upoważnienia kontrolującego, 
a w przypadku kontrolującego specjali-
sty – imię i nazwisko, numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz numer 
imiennego upoważnienia; datę rozpoczęcia 
i zakończenia czynności; określenie zakre-
su przedmiotowego kontroli; opis stanu 
faktycznego ustalonego w toku kontroli 
oraz inne informacje mające istotne zna-
czenie dla oceny zgodności przetwarzania 
danych z przepisami o ochronie danych 
osobowych; wyszczególnienie załączni-
ków; omówienie dokonanych w protokole 
kontroli poprawek, skreśleń i uzupełnień; 

pouczenie kontrolowanego o prawie zgła-
szania zastrzeżeń do protokołu kontroli 
oraz o prawie odmowy podpisania protoko-
łu oraz datę i miejsce podpisania protokołu. 

Sporządzony w postaci elektronicznej 
lub papierowej protokół jest podpisywany 
przez kontrolującego. Kierownik jednostki 
kontrolowanej w terminie 7 dni od dnia 
przedstawienia protokołu do podpisu, pod-
pisuje go, albo gdy nie zgadza się z treścią 
składa pisemne zastrzeżenia. W wypadku 
złożenia zastrzeżeń, kontrolujący dokonuje 
ich analizy i gdy uzna za uzasadnione – po-
dejmuje dodatkowe czynności kontrolne 
które, jeśli potwierdzą zasadność zastrze-
żeń, powodują zmianę lub uzupełnienie 
odpowiedniej części protokołu kontroli 
w formie aneksu. Natomiast w wypad-
ku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości 
albo części, informacje o tym kontrolujący 
przekazuje kontrolowanemu wraz z uza-
sadnieniem. Niepodpisanie protokołu 
przez kierownika kontrolowanego pod-
miotu nie wstrzymuje dalszych czynności 
Prezesa UODO, który w razie stwierdzenia 
nieprawidłowości podejmuje czynności 
prowadzone już w ramach postępowania 
zwykłego kończącego się wydaniem de-
cyzji administracyjnej.

Zakończenie
Wprowadzenie na obszarze całej Unii 
Europejskiej jednolitych zasad ochrony 
danych osobowych wiąże się z nadzieja-
mi, że nareszcie w Europie w realiach XXI 
wieku, przy bardzo rozwiniętych techni-
kach informatycznych, ochrona informa-
cji o osobach fizycznych będzie skutecz-
na. Zapewnić ją mają organy nadzorcze 
działające w państwach członkowskich. 
Rozwiązania przyjęte w polskiej ustawie 
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o ochronie danych wydają się zapewniać 
polskiemu organowi nadzorczemu skutecz-
ne narzędzia ochrony danych osobowych 
Polaków i innych osób przebywających 
na terenie państwa. 

Powstaje jednak pytanie, czy biorąc 
pod uwagę skomplikowaną problema-
tykę, którą zajmuje się obecnie PUODO, 
oraz niewielkie zasoby kadrowe jaki-
mi dysponuje19, jest w stanie podołać 

19 Wedle sprawozdania GIODO, w 2017 r. w Biurze GIODO było zatrudnionych 162 pracowników, z czego 
132 osoby na stanowiskach merytorycznych (Sprawozdanie�z�działalności�Generalnego�Inspektora�Ochrony�
Danych�Osobowych�w�roku�2017, Warszawa 2018, s. 14).

nałożonym na niego obowiązkom. Oby 
nie było sytuacji, w której mamy dobre, 
nowoczesne rozwiązania prawne, ale bra-
kuje sił i środków, aby z nich w pełni 
korzystać.

dr hab. PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ 
profesor Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych, RODO, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
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Artykuł przybliża przepisy umożliwiające pozwanie kontrolera w związku 
z treścią wystąpienia pokontrolnego, a zwłaszcza oceną kontrolowanej dzia-
łalności oraz wybrane orzecznictwo sądów. Rozważania służą odpowiedzi 
na pytanie, czy istnieje potrzeba instytucjonalnego wzmocnienia niezależ-
ności kontrolerów przez zapewnienie im formalnego immunitetu zabezpie-
czającego przed roszczeniami, jakie mogą być formułowane na podstawie 
prawa cywilnego, przede wszystkim z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Czy kontrolerzy potrzebują 
immunitetu cywilnoprocesowego

Swoboda wykonywania czynności służbowych

ŁUKASZ RÓG 

W preambule Deklaracji z Limy w spra-
wie zasad kontroli1 wskazano, że racjonal-
ne i efektywne wykorzystanie funduszy 
publicznych stanowi jeden z zasadniczych 
warunków prawidłowego zarządzania fi-
nansami publicznymi oraz skuteczności 
decyzji podejmowanych przez właściwe 
organy, a osiągnięcie tego celu wyma-
ga, aby w każdym kraju istniał najwyż-
szy organ kontroli, którego niezależność 

1 Dokument uchwalony przez IX Kongres INTOSAI w 1977 r., <https://www.nik.gov.pl/plik/id,2049.pdf>.
2 Dokument uchwalony przez XIX Kongres INTOSAI w 2017 r., <https://www.nik.gov.pl/plik/id,2048.pdf>.
3 Dokument uchwalony przez XIX Kongres INTOSAI; osiem zasad, które jak wskazano w samej Deklaracji, 

wynikają z Deklaracji z Limy.
4 Odnosi się natomiast do niezależności szefów najwyższych organów kontroli oraz członków ich organów 

kolegialnych. 

jest zagwarantowana prawem. Z kolei sto-
sownie do pkt. 3 cz. 6 Deklaracji, dzia-
łalność zawodowa pracowników najwyż-
szych organów kontroli musi być wolna 
od wpływu podmiotów kontrolowanych 
i nie może od nich zależeć. Przyjęta później 
Deklaracja z Meksyku w sprawie niezależ-
ności najwyższych organów kontroli2, sta-
nowi bardzo istotny dokument dotyczący 
określania zasad niezależności tych orga-
nów3, jednak nie zawiera bezpośrednich 
odniesień do ich pracowników4.
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej5 
w art. 206 formułuje immunitet prawno-
karny Prezesa NIK, natomiast art. 88 ust. 1 
ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli6 obejmuje nim również wi-
ceprezesów i dyrektora generalnego NIK 
oraz kontrolerów. 

Dla kontrolerów7 prowadzących czynno-
ści w jednostce kontrolowanej znaczenie 
ma możliwość wytoczenia przeciwko nim 
powództwa o naruszenie dóbr osobistych. 
Niezależnie od wyników takiego postę-
powania, sam udział w nim w charakte-
rze pozwanego jest bardzo niekorzystny 
z punktu widzenia poczucia bezpieczeń-
stwa prawnego pracownika naczelnego or-
ganu kontroli. W skrajnych przypadkach 
może oddziaływać na sposób prowadze-
nia przez nich postępowania oraz treść 
projektu wystąpienia pokontrolnego, 
w tym opisu ustalonych nieprawidłowo-
ści i oceny kontrolowanej działalności. 
Należy przy tym zaznaczyć, że powódz-
two o naruszenie dóbr osobistych może 
zostać wytoczone także przeciwko dyrek-
torowi kontrolnej jednostki organizacyjnej, 
który podpisał wystąpienie pokontrolne 
oraz Skarbowi Państwa – Najwyższej Izbie 
Kontroli. Jednak to kontroler jest najsłab-
szym – z punktu widzenia powoda – pod-
miotem, przeciwko któremu mogą być 
skierowane roszczenia. Dlatego można 

5 Z 2.4.1997, Dz.U. nr 78 poz. 483, ze zm.
6 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.; dalej: „ustawa o NIK”.
7 W dalszej części opracowania pojęcie kontrolerów będzie używane w znaczeniu niepokrywającym się 

z art. 66a ustawy o NIK, który określa dziewięć kategorii kontrolerów (dyrektorów kontrolnych jednostek 
organizacyjnych NIK; wicedyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych NIK; radców prezesa NIK; 
doradców prawnych, ekonomicznych i technicznych; głównych specjalistów kontroli państwowej; specjali-
stów kontroli państwowej; starszych inspektorów kontroli państwowej; inspektorów kontroli państwowej; 
młodszych inspektorów kontroli państwowej), tj. w odniesieniu do kontrolerów przeprowadzających czyn-
ności kontrolne w jednostce i odpowiedzialnych za ustalenie stanu faktycznego. 

uznać, że spośród wszystkich uczestni-
ków postępowania kontrolnego, kontroler 
jest właśnie najbardziej narażony na taką 
ewentualność. 

Powyższe ryzyko nie jest jednak wyłącz-
nie hipotetyczne. W związku z wynika-
mi jednej z przeprowadzonych ostatnio 
przez Najwyższą Izbę Kontroli kontroli 
i sformułowaną w wystąpieniu pokontrol-
nym oceną działalności, kierownik jednost-
ki kontrolowanej zapowiedział wystąpienie 
przeciwko kontrolerowi z powództwem 
o naruszenie dóbr osobistych. 

W ustawie o NIK nie ma instytucjonal-
nych gwarancji niezależności kontrolerów 
jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną 
za treść wystąpienia pokontrolnego, a im-
munitet karnoprocesowy nie zapewnia 
im wystarczającego prawnego bezpieczeń-
stwa w związku z czynnościami służbo-
wymi. 

Prawne gwarancje 
niezależności kontrolerów 
Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o NIK wi-
ceprezesi i dyrektor generalny Najwyższej 
Izby Kontroli oraz kontrolerzy nie mogą 
być pociągnięci do odpowiedzialno-
ści karnej z powodu czynności służbo-
wych, bez uprzedniej zgody Kolegium 
Najwyższej Izby Kontroli, a  Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli ‒ bez zgody 
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Sejmu. Powyższy przepis, mający za-
stosowanie również po ustaniu stosun-
ku pracy, uzależnia wszczęcie przeciw-
ko kontrolerowi postępowania karnego 
od wyrażenia zgody przez Kolegium NIK, 
co jest ważną, instytucjonalną gwarancją 
niezależności, ale jedynie w aspekcie kar-
noprocesowym. W literaturze wskazuje 
się, że immunitet ustanowiony w art. 88 
ustawy o NIK jest niepełny i ma charakter 
formalny8 (immunitet materialny, zwany 
także immunitetem nieodpowiedzialno-
ści, jest instytucją uchylającą karalność 
czynu przestępczego9). Ponadto zwraca 
się uwagę, że ma on charakter trwały10 
(obowiązuje również po ustaniu stosun-
ku pracy). Niepełność natomiast oznacza, 
że immunitetem są objęte tylko czyny 
popełnione „przy wykonywaniu czyn-
ności służbowych lub w związku z tymi 
czynnościami (…). Nie dotyczy natomiast 
innych czynów, chociażby zostały doko-
nane przy okazji wykonywania czynności 
służbowych”11.

W razie niewyrażenia przez Kolegium 
NIK zgody na pociągnięcie kontrolera 
do odpowiedzialności karnej, postępo-
wanie karne przeciwko niemu nie może 
się toczyć, bowiem jak stanowi art. 17 § 1 
pkt 10 ustawy z 6 czerwca 1997 r. ‒ Kodeks 
postępowania karnego12, nie wszczyna 
się postępowania, a wszczęte umarza, 

8 T. Liszcz [w: ] Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli,�Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 229.
9 U. Kalina-Prasznic (red.): Encyklopedia�prawa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 210.
10 T. Grzegorczyk: Immunitet�karnoprocesowy�funkcjonariuszy�Najwyższej�Izby�Kontroli, „Kontrola Państwowa” 

nr 3/1996, s. 33.
11 T. Liszcz, op. cit., s. 229.
12 Dz.U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.
13 T. Grzegorczyk, op. cit., s 34.
14 Zmiana dokonana ustawą z 22.1.2010 o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. nr 227 poz. 1482, 

ze zm.), która weszła w życie 2.6.2012. 

gdy brak wymaganego zezwolenia na ści-
ganie lub wniosku o ściganie pochodzącego 
od osoby uprawnionej, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. Podkreślenia wymaga, 
jak wskazuje się w literaturze, że „umo-
rzenie postępowania z uwagi na przeszko-
dę w postaci nieuchylonego immunitetu 
nie stanowi rei iudicate na przyszłość13.

Brzmienie art. 88 ustawy o NIK, zapew-
niającego kontrolerowi immunitet karno-
procesowy, nie uległo zmianie od czasu 
uchwalenia tej ustawy. Jednakże nasuwa 
się wątpliwość, czy przepis ten, szczegól-
nie po zasadniczej zmianie modelu postę-
powania kontrolnego jaka miała miejsce 
w 2010 r.14, stanowi wystarczającą prawną 
gwarancję niezależności kontrolera. Należy 
bowiem mieć na uwadze, że to nie groź-
ba odpowiedzialności karnej w związku 
z czynnościami służbowymi, ale odpo-
wiedzialności cywilnej, przede wszyst-
kim w związku z treścią oceny zawartej 
w wystąpieniu pokontrolnym, może być 
czynnikiem mającym negatywny wpływ 
na poczucie bezpieczeństwa prawnego 
kontrolera. 

W czasie uchwalania ustawy o NIK, 
choć teoretycznie również istniała moż-
liwość pozwania kontrolera za naruszenie 
dóbr osobistych w związku z treścią sporzą-
dzanych w postępowaniu kontrolnym do-
kumentów, taka ewentualność była bardzo 
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mało prawdopodobna. Z przepisów regu-
lujących postępowanie kontrolne prowa-
dzone przez NIK jednoznacznie wynikało, 
że to nie kontroler odpowiada za jego treść 
i oceny kontrolowanej działalności. Zatem 
pozywanie go w związku z treścią ocen 
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym 
nie miało na podstawie przepisów ustawy 
o NIK oraz aktów wykonawczych do niej, 
prawnego uzasadnienia. 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o NIK 
postępowanie kontrolne ma na celu usta-
lenie stanu faktycznego dotyczącego dzia-
łalności jednostek poddanych kontroli, 
rzetelne jego udokumentowanie i doko-
nanie oceny kontrolowanej działalności 
według kryteriów określonych w art. 5. 
W wypadku dwóch z trzech wymienio-
nych celów postępowania kontrolnego, 
tj. ustalenia stanu faktycznego oraz rze-
telnego jego udokumentowania, kluczowa 
rola i odpowiedzialność przypada kontro-
lerowi. Stosownie do art. 71 pkt 2 ustawy 
o NIK do obowiązków kontrolera należy 
obiektywne ustalanie i rzetelne dokumen-
towanie wyników kontroli. Wydaje się, 
że co do zasady, kontroler nie jest jedynym 
autorem ostatecznej oceny kontrolowa-
nej działalności, zarówno w poprzednio, 
jak i obecnie obowiązującym modelu po-
stępowania kontrolnego15. 

Oczywiście rola kontrolera w sformuło-
waniu oceny zawartej w wystąpieniu po-
kontrolnym zależy od konkretnego przy-
padku. Należy także zauważyć, że opis 
ustalonych nieprawidłowości zawiera 
elementy ocenne i w istotnym stopniu 

15 Nie umniejszając roli kontrolera, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o NIK Izba działa na zasa-
dach kolegialności, a ostateczna treść wystąpienia pokontrolnego jest wypracowywana z uwzględnieniem tej zasady. 

warunkuje ocenę kontrolowanej działal-
ności. Jednak odpowiedzialność kontrolera 
przede wszystkim za treść ustaleń znaj-
dowała wyraźne oparcie tylko w modelu 
postępowania kontrolnego obowiązującym 
do 2 czerwca 2012 r., w ramach którego 
sporządzało się dwa dokumenty: proto-
kół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne. 
Jak stanowił art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o NIK 
w brzmieniu obowiązującym do 2 czerw-
ca 2012 r., wyniki przeprowadzonej kon-
troli kontroler przedstawia w protoko-
le, który zawiera opis stanu faktycznego 
stwierdzonego w toku kontroli działalności 
jednostki kontrolowanej, w tym ustalo-
nych nieprawidłowości, z uwzględnieniem 
przyczyn powstania, zakresu i skutków 
tych nieprawidłowości oraz osób za nie od-
powiedzialnych. O tym, że to kontroler 
odpowiadał za treść protokołu kontroli 
jednoznacznie świadczył art. 54 ustawy 
o NIK. Stanowił on, że protokół kontroli 
podpisują kontroler i kierownik jednostki 
kontrolowanej, a w razie jego nieobecności 
osoba pełniąca jego obowiązki. 

Drugim dokumentem sporządzanym 
w postępowaniu kontrolnym było wystą-
pienie pokontrolne. Zgodnie z art. 60 ust. 1 
ustawy o NIK, w brzmieniu obowiązu-
jącym do 2 czerwca 2012 r., Najwyższa 
Izba Kontroli przekazuje kierownikowi 
jednostki kontrolowanej, a w razie potrzeby 
także kierownikowi jednostki nadrzęd-
nej oraz właściwym organom państwo-
wym lub samorządowym, wystąpienia 
pokontrolne. Natomiast art. 60 ust. 2 
ustawy o NIK stanowił, że wystąpienie 
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pokontrolne zawiera oceny kontrolowanej 
działalności, wynikające z ustaleń opisa-
nych w protokole kontroli, a w razie stwier-
dzenia nieprawidłowości, także uwagi 
i wnioski w sprawie ich usunięcia. Z po-
wyższego wynika, że ustawa o NIK nie re-
gulowała kwestii podpisywania wystąpie-
nia pokontrolnego. Zostało to natomiast 
uregulowane w § 47 zarządzenia Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli z września 2011 r. 
w sprawie postępowania kontrolnego16. 
Ponadto § 3 pkt 7 ww. zarządzenia sta-
nowił, że dyrektor kontrolnej jednostki 
organizacyjnej zapewnia rzetelne przed-
stawianie w wystąpieniach pokontrolnych 
oceny kontrolowanej działalności, a w ra-
zie stwierdzenia nieprawidłowości, także 
uwag i wniosków w sprawie ich usunięcia. 
Zgodnie z § 46 ust. 1 zarządzenia kontroler 
opracowywał projekt wystąpienia pokon-
trolnego do kierownika jednostki kontro-
lowanej, zawierającego ocenę działalno-
ści, w tym osób odpowiedzialnych za nią, 
a w razie stwierdzenia nieprawidłowości 
– uwagi i wnioski w sprawie ich usunię-
cia. Zatem w świetle przepisów regulują-
cych postępowanie kontrolne do 2 czerwca 
2012 r. nie było większych wątpliwości, 
że kontroler odpowiada za sporządzenie 
(podpisywanego przez siebie) protoko-
łu kontroli zawierającego opis ustalonego 
stanu faktycznego i jedynie za sporządze-
nie projektu wystąpienia pokontrolnego, 
w którym przedstawiono oceny kontro-
lowanej działalności. 

16 M.P. nr 87 poz. 913; poprzednio obowiązujące zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 1.3.1995 
w sprawie postępowania kontrolnego (M.P. nr 17 poz. 211) zawierało analogiczne uregulowania. 

17 Ostatecznie decyzję w przypadku odmowy podpisania przez kontrolera wystąpienia podejmuje Prezes NIK, 
który stosownie do art. 53 ust. 5 ustawy o NIK, może zastrzec dla siebie prawo do podpisania każdego wy-
stąpienia pokontrolnego.

Od 2 czerwca 2012 r. podział zadań 
i kompetencji w ramach nowego mode-
lu postępowania kontrolnego faktycznie 
nie uległ zasadniczej zmianie, tj. kontroler 
w dalszym ciągu opisuje w wystąpieniu 
pokontrolnym stan faktyczny oraz sporzą-
dza projekt oceny kontrolowanej działal-
ności, która ostatecznie jest formułowana 
przy udziale innych kontrolerów (koor-
dynatora kontroli – w wypadku kontroli 
koordynowanych, doradcy nadzorujące-
go, doradcy prawnego, wicedyrektora) 
– z uwzględnieniem zasad kolegialności. 
Odrębną kwestią jest udział w postępo-
waniu kontrolnym członków Zespołu 
Orze kającego Komisji Rozstrzygającej 
w Naj wyższej Izbie Kontroli w wypad-
ku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego. Nie oznacza to jednak, 
że kon troler ma bezwzględny obowiązek 
podpisania wystąpienia, z którego treścią, 
w szczególności ze sformułowaną oceną 
– różną od tej, której projekt sam zapro-
ponował – się nie zgadza. W takiej sytuacji 
regulacje wewnętrzne przewidują mecha-
nizmy, pozwalające na weryfikację zasad-
ności odmowy podpisania przez kontrolera 
wystąpienia17. Jednakże dla omawianej 
kwestii istotne jest to, że przepisy ustawy 
o NIK umożliwiają pociągnięcie kontrole-
ra do odpowiedzialności cywilnej za treść 
oceny kontrolowanej działalności, mogącej 
naruszać dobra osobiste kierownika kon-
trolowanej jednostki lub/i samej jednostki 
objętej kontrolą. Zgodnie z art. 53 ust. 1 
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pkt 4 ustawy o NIK kontroler przygotowu-
je wystąpienie pokontrolne, które zawie-
ra zwięzły opis ustalonego stanu faktycz-
nego i ocenę kontrolowanej działalności, 
w tym ustalone, na podstawie materiałów 
dowodowych znajdujących się w aktach 
kontroli, nieprawidłowości i ich przyczy-
ny, zakres i skutki oraz osoby za nie od-
powiedzialne. Stosownie do art. 53 ust. 3 
ustawy o NIK wystąpienie pokontrolne 
podpisuje kontroler prowadzący kontrolę 
oraz dyrektor właściwej jednostki kontrol-
nej, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że 
podpis kontrolera na wystąpieniu pokon-
trolnym niejako certyfikuje prawdziwość 
ustalonego przez niego stanu faktyczne-
go oraz rzetelne jego udokumentowanie, 
co poprzednio następowało przez sporzą-
dzenie oraz podpisanie protokołu kontroli. 
Jest oczywiste, że ocena kontrolowanej 
działalności musi wynikać z ustalonego 
stanu faktycznego i zgromadzonego ma-
teriału dowodowego, co kontroler po-
twierdza swoim podpisem. Nie oznacza 
to jednak, że jest on jedynym i głównym 
autorem tej oceny oraz ponosi za nią pełną 
odpowiedzialność. Pomimo że kontroler 
przygotowuje jedynie projekt oceny kon-
trolowanej działalności, jego rola w sfomu-
łowaniu ostatecznej jej wersji nie znajduje 
odzwierciedlenia w treści art. 53 ustawy 
o NIK. Jego brzmienie nie wyklucza moż-
liwości pozwania kontrolera za treść wy-
stąpienia pokontrolnego, w szczególności 

18 Choć nie można też wykluczyć, że kierownik kontrolowanej jednostki może uznać, iż jego dobra osobiste 
naruszają również konkretne ustalenia stanu faktycznego.

19 E. Jarzęcka-Siwik [w:] Najwyższa�Izba�Kontroli�i�prawne�aspekty�funkcjonowania�kontroli�państwowej,  
Warszawa 2018, s. 308.

za treść oceny kontrolowanej działalno-
ści. Wydaje się, że prawdopodobieństwo 
pozwania kontrolera w związku z opisa-
nym w wystąpieniu prawdziwym stanem 
faktycznym jest nieporównanie mniej-
sze niż wystąpienia przeciwko niemu 
na drogę sądową za konkretną treść oceny 
kontrolowanej działalności, szczególnie 
gdy jest ona krytyczna (negatywna lub opi-
sowa o wydźwięku negatywnym)18. Czym 
innym są bowiem fakty, mające charakter 
obiektywny, a czym innym sformułowa-
na na ich podstawie ocena, która – nawet 
wbrew intencji autora – zawsze będzie 
obarczona subiektywizmem jej autora, 
więc potencjalnie może naruszać dobra 
osobiste kierownika kontrolowanej jed-
nostki lub/i samej jednostki, w stopniu 
większym niż sam opis stanu faktycznego. 

Prawna możliwość pozwania kontrolera 
za naruszenie dóbr osobistych nie budzi 
wątpliwości w doktrynie, jednak nie uzna-
je się tego wyraźnie jako stan niepożąda-
ny, który może mieć negatywny wpływ 
na wykonywanie przez niego czynności 
kontrolnych. Wskazuje się, że „powództwo 
o ochronę dóbr osobistych może zostać 
skierowane przeciwko Izbie, ale pozwanym 
może być również kontroler, którego czyn-
ności służbowe były podstawą do sformu-
łowania roszczenia. Pozwani muszą wdać 
się w spór sądowy i wykazać brak podstaw 
do zasądzenia powództwa”19. 

Warunki dochodzenia roszczeń z tytu-
łu naruszenia dóbr osobistych określają 
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przede wszystkim z art. 23 i 24 oraz 448 
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cy-
wilny20 (k.c.). Zgodnie z art. 23 k.c. dobra 
osobiste człowieka, jak w szczególności: 
zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumie-
nia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, 
tajemnica korespondencji, nietykalność 
mieszkania, twórczość naukowa, arty-
styczna, wynalazcza i racjonalizatorska, 
pozostają pod ochroną prawa cywilne-
go niezależnie od ochrony przewidzianej 
w innych przepisach. Art. 24 § 1 k.c. sta-
nowi, że ten, czyje dobro osobiste zosta-
je zagrożone cudzym działaniem, może 
żądać zaniechania tego działania, chyba 
że nie jest ono bezprawne. W razie doko-
nanego naruszenia może on także żądać, 
żeby osoba, która dopuściła się narusze-
nia, dopełniła czynności potrzebnych 
do usunięcia jego skutków, w szczegól-
ności żeby złożyła oświadczenie odpo-
wiedniej treści i w odpowiedniej formie. 
Na zasadach przewidzianych w Kodeksie 
może on również żądać zadośćuczynie-
nia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej 
sumy na wskazany cel społeczny. Z kolei 
stosownie do art. 448 k.c., w razie naru-
szenia dobra osobistego sąd może przy-
znać temu, czyje dobro osobiste zostało 
naruszone, odpowiednią sumę tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpo-
wiednią sumę na wskazany przez niego cel 
społeczny, niezależnie od innych środków 

20 Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.; dalej: „k.c.”.
21 Zgodnie z art. 445 § 3 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zo-

stało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.
22 Oczywiście dotyczy to tych kontrolowanych jednostek, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.
23 Sygn. I ACa 609/17, LEX nr 2423310.

potrzebnych do usunięcia skutków naru-
szenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się21. 
Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 43 
k.c. przepisy o ochronie dóbr osobistych 
osób fizycznych stosuje się odpowiednio 
do osób prawnych. Jak już wyżej wska-
zano, po stronie powodowej w procesie 
o naruszenie dóbr osobistych może zatem 
występować zarówno kierownik kontro-
lowanej jednostki jako osoba fizyczna, 
jak i sama kontrolowana jednostka bę-
dąca osobą prawną22.

Jak wynika z art. 24 § 1 k.c. kluczowym 
elementem warunkującym uwzględnienie 
roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobi-
stych jest bezprawność działania. Można 
a priori przyjąć, że działaniu kontrolera, 
którego podpis zgodnie z formalnym wy-
mogiem określonym w art. 53 ust. 3 usta-
wy o NIK znajduje się na wystąpieniu po-
kontrolnym – co do zasady – nie będzie 
możliwe przypisanie cech bezprawności, 
co skutkować musi oddaleniem wytoczo-
nego przeciwko niemu powództwa z ty-
tułu naruszenia dóbr osobistych. Jednak 
przed wydaniem takiego wyroku koniecz-
ne będzie wdanie się kontrolera w spór 
i wykazanie bezzasadności roszczenia. 

Z orzecznictwa sądów wynika, że dzia-
łanie na podstawie i w granicach usta-
wy o NIK powinno być uznane za oko-
liczność wyłączającą bezprawność. 
W wyroku z 15 grudnia 2017 r.23 Sąd 
Apelacyjny w Białymstoku wskazał, że: 
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„Do okoliczności wyłączających bez-
prawność naruszenia dóbr osobistych 
na ogół zalicza się m.in.: działanie w ra-
mach porządku prawnego, tj. działanie 
dozwolone przez obowiązujące przepisy 
prawa, wykonywanie prawa podmioto-
wego, zgodę pokrzywdzonego oraz dzia-
łanie w obronie uzasadnionego intere-
su”. Podobnie w wyroku z 25 sierpnia 
2017 r.24 Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał, 
że: „Działanie nie jest bezprawne, chociaż-
by zagrażało dobru osobistemu lub nawet 
je naruszało, przede wszystkim wówczas, 
gdy jest oparte na obowiązującym prze-
pisie prawa, stanowi wykonywanie prawa 
podmiotowego lub też stanowi działanie 
w obronie uzasadnionego interesu spo-
łecznego lub prywatnego”. Można zatem 
przyjąć, że powództwo przeciwko kon-
trolerowi o naruszenie dóbr osobistych 
za treść oceny kontrolowanej działalności 
podlegałoby oddaleniu, ponieważ podpi-
sując wystąpienie kontroler, wykonywał 
prawny obowiązek nałożony przez ustawę 
o NIK, a zatem, co do zasady, nie będzie 
można przypisać mu cechy bezprawności. 

Orzecznictwo sądów wskazuje jednak, 
że z art. 24 § 1 k.c. wynika domniemanie 
bezprawności naruszenia dobra osobiste-
go, co oznacza, że wykazanie samego faktu 
naruszenia dobra obciąża powoda, ale już 
nie na nim spoczywa ciężar wykazania bez-
prawności działań naruszających te dobra. 

24 Sygn. I ACa 1349/16, LEX nr 2369676.
25 Zob.: wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 28.3.2018, sygn. ACa 1262/17, LEX nr 2491004; wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Białymstoku z 5.2.2018, sygn. I ACa 45/17, LEX nr 2453705.
26 Sygn. ACr 80/94, LEX nr 5645.
27 Sygn. VI ACa 293/16, http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000003003_VI_

ACa_000293_2016_Uz_2017-06-27_002.

To pozwany chcąc uwolnić się od odpo-
wiedzialności może wykazywać, że jego 
działanie nie nosi cech bezprawności25.

Omawiając to zagadnienie warto przede 
wszystkim zwrócić uwagę na wybrane 
orzeczenia sądów powszechnych w spra-
wach o ochronę dóbr osobistych, w któ-
rych Najwyższa Izba Kontroli (Skarb 
Państwa)– była stroną pozwaną. W wy-
roku z 24 marca 1994 r.26 Sąd Apelacyjny 
w Lublinie wskazał, że „legalność sformuło-
wań, zarzutów i zaleceń zawartych w proto-
kole kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli 
w zasadzie nie może być przedmiotem 
oceny sądu powszechnego w sprawie 
o ochronę dóbr osobistych kontrolowanej 
osoby, czy instytucji. Chyba że sformuło-
wania te, zarzuty i zalecenia wykraczałyby 
poza merytoryczny zakres prowadzonej 
kontroli, poza fakty będące jej przedmio-
tem, a więc dotyczyłyby tych sfer aktyw-
ności życiowej kontrolowanego, których 
uprawnienia NIK nie sięgają albo też w spo-
sób oczywisty wykraczałyby poza granice 
rzeczywistej potrzeby co do ich ostrości, 
czy przyzwoitości”. Natomiast w wyro-
ku z 27 czerwca 2017 r.27 Sąd Apelacyjny 
w Warszawie stwierdził m.in., że „bez-
prawność czynności pracowników pro-
wadzących kontrolę mogłaby wynikać 
z rażących błędów w zakresie stosowania 
przepisów dotyczącej prowadzonej kon-
troli, jak również w sytuacji gdy działanie 
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to w sposób oczywisty i nie podlegający 
dyskusji wykraczałoby poza te przepisy”. 
Sąd wskazał również na dorobek orzecz-
nictwa Sądu Najwyższego rozstrzygające-
go o bezprawności czynności prokuratora 
czy sędziego w toku postępowania przygo-
towawczego lub sądowego28. Jak wskazał 
Sąd Apelacyjny w Warszawie w cytowa-
nym wyroku, z uzasadnień wskazanych 
orzeczeń wynika, że „bezprawność, a więc 
niezgodność z prawem czynności sędzie-
go, czy prokuratora w toku postępowania 
musi wynikać z jego oczywistych, rażących 
błędów w zakresie stosowania przepisów 
procesowych lub stanowić działanie wykra-
czające w sposób oczywisty poza te prze-
pisy”. Istotne wydaje się tu stwierdzenie, 
że „cel kontroli sformułowany w art. 28 
ustawy [o NIK] nie może być ograniczony 
jedynie do ustalenia stanu faktycznego, 
czyli jego opisu, ale również wyraża się 
w dokonaniu oceny kontrolowanej dzia-
łalności według kryteriów określonych 
w art. 5. Innymi słowy (…) ma nie tylko 
prawo, ale i obowiązek wynikający z usta-
wy dokonania oceny kontrolowanej dzia-
łalności”.

Odnosząc powyższe poglądy wyrażo-
ne w orzecznictwie sądowym do czyn-
ności kontrolera wydaje się, że na podsta-
wie ustawy o NIK, czynności mających 
na celu ustalenie stanu faktycznego, a na-
stępnie podpisanie wystąpienia pokontrol-
nego zawierającego ocenę skontrolowanej 
działalności, mającą oparcie w ustalonym 

28 Tj. wyrok Sądu Najwyższego z 22.3.2017, sygn. III CSK 94/16 oraz wyrok Sądu Najwyższego z 4.4.2014, 
II CSK 407/13. 

29 Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że proces nie zakończyłby się na jednej rozprawie, poza tym na-
leży mieć na uwadze, że od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.

stanie faktycznym, nie powinno zostać 
przez sąd uznane za działanie bezprawne 
(jednak nie można mieć co do tego pew-
ności). Powyższa okoliczność oznaczałaby 
konieczność oddalenia, po przeprowadze-
niu rozprawy, powództwa z tego tytułu. 
Tym samym ryzyko związane z wynikiem 
procesu o naruszenie dóbr osobistych wy-
daje się nie być dla kontrolera znaczne. 
Należy jednak mieć na uwadze, że sama 
konieczność w procesie może stanowić 
dla niego znaczną dolegliwość i negatyw-
nie wpływać na poczucie bezpieczeń-
stwa w związku z realizacją obowiązków 
służbowych. Ponadto udział kontrolera 
w postępowaniu uniemożliwia realiza-
cję w tym czasie obowiązków służbo-
wych29. Przede wszystkim jednak sąd 
rozpoznający sprawę o naruszenie dóbr 
osobistych będzie musiał ustalić, jakie 
przepisy, także wewnętrzne, regulowały 
w konkretnym przypadku postępowanie 
kontrolne, czy postępowanie odbywało się 
zgodnie z tymi przepisami i czy nie zostały 
popełnione błędy w ich stosowaniu. 

Nasuwa się zatem pytanie, czy mając 
na uwadze potrzebę zapewnienia nie-
zależności kontrolera, nie byłoby zasad-
ne ograniczenie możliwości wytoczenia 
przeciwko niemu powództwa, na przy-
kład przez uzależnienie tego od uzyskania 
zgody Kolegium NIK, jak w wypadku od-
powiedzialności karnej. Powstaje jednak 
pytanie, czy nie jest to rozwiązanie zbyt 
daleko idące. Wiązało by się ono bowiem 
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z ograniczeniem prawa do sądu przysłu-
gującego kierownikowi kontrolowanej 
jednostki. 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 Konstytucji 
każdy ma prawo do sprawiedliwego i jaw-
nego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasad-
nionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 
bezstronny i niezawisły sąd. Przed uchwa-
leniem Konstytucji prawo do sądu zostało 
wyrażone w ratyfikowanej przez Polskę 
Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności30, której art. 6 
ust. 1 zd. pierwsze stanowi, iż każdy 
ma prawo do sprawiedliwego i publiczne-
go rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym 
terminie przez niezawisły i bezstronny sąd 
ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu 
o jego prawach i obowiązkach o charak-
terze cywilnym albo o zasadności każde-
go oskarżenia w wytoczonej przeciwko 
niemu sprawie karnej. 

W postanowieniu z 20 lipca 2011 r.31 
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał 
m.in., że: „W przypadku, gdy dostęp jednost-
ki do sądu jest ograniczony czy to przez dzia-
łanie prawa, czy faktycznie, ograniczenie 
tego prawa nie będzie sprzeczne z art. 45 
ust. 1 i art. 77 ust. 232 Konstytucji RP 
oraz art. 6 Konwencji z 1950 r. o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności, 
gdy ograniczenie dostępu do sądu nie na-
rusza samej istoty tego prawa, gdy zmierza 
do realizacji uzasadnionego prawnie celu, 

30 Sporządzonej w Rzymie 4.11.1950, zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem 
nr 2 (Dz.U. z 1993 r. nr 61 poz. 284, ze zm.).

31 Sygn. I OZ 498/11, LEX nr 1082934. 
32 Przepis ten stanowi, że ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
33 Sygn. II OZ 1402/14, LEX nr 1624493.
34 Sygn. IV SA/Wa 1074/14, LEX nr 1553524.
35 Np. wyrok RTPC z 8.3.2012, sygn. 14166/09, LEX nr 1117525.

oraz gdy zachowana została rozsądna relacja 
proporcjonalności pomiędzy stosowany-
mi środkami a celem, do realizacji które-
go stosowane środki zmierzały”. Podobny 
podgląd Naczelny Sąd Administracyjny za-
prezentował w postanowieniu z 14 stycz-
nia 2015 r.33, gdzie stwierdził, że „prawo 
dostępu do sądu nie ma charakteru abso-
lutnego i może być przedmiotem uzasad-
nionych prawnie ograniczeń. W przypadku, 
gdy dostęp jednostki do sądu jest ograni-
czony czy to przez działanie prawa, czy fak-
tycznie, ograniczenie tego prawa nie będzie 
sprzeczne z cytowanymi wyżej przepisa mi 
Konstytucji i Konwencji, gdy ograniczenie 
dostępu do sądu nie narusza samej isto-
ty tego prawa, gdy zmierza do realizacji 
uzasadnionego prawnie celu, oraz gdy za-
chowana została rozsądna relacja propor-
cjonalności pomiędzy stosowanymi środ-
kami a celem, do realizacji którego stoso-
wane środki zmierzały”. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie z 7 paź-
dziernika 2014 r.34 wskazał zaś, że: „Prawo 
do sądu (…) nie jest wartością bezwzględ-
nie nadrzędną nad innymi dobrami podle-
gającymi ochronie w porządku prawnym 
Polski, zarówno w świetle prawodawstwa 
stanowionego na szczeblu kraju, jak i pod-
jętych zobowiązań międzynarodowych”. 
Rów nież z orzecznictwa Europej skie go Tr-
ybunału Praw Człowieka wynika, że pra wo 
do sądu nie ma charakteru bezwzględnego35.
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W świetle przywołanego wyżej orze-
cznictwa sądowego nasuwa się pytanie, 
na ile ograniczenie prawa do sądu, w tym 
wypadku ograniczenie swobody pozwania 
kontrolera za naruszenie dóbr osobistych, 
można by uznać za prawnie uzasadnione 
w kontekście konieczności zapewnienia 
mu niezależności. Moim zdaniem, przy-
jęcie rozwiązania, zgodnie z którym wy-
toczenie powództwa za naruszenie dóbr 
osobistych uzależniono by od  zgody 
Kolegium NIK, byłoby prawnie uzasad-
nione. Niewątpliwie takie rozwiązanie 
zwiększyłoby poczucie bezpieczeństwa 
prawnego kontrolerów i wyeliminowało 
czynnik mogący mieć potencjalnie nega-
tywny wpływ na realizację obowiązków 
służbowych. 

Podsumowanie
Z przepisów ustawy o NIK, stanowiących, 
że to kontroler opracowuje wystąpienie 
pokontrolne, które zawiera m.in. ocenę 
kontrolowanej działalności, nie wynika 
w sposób jednoznaczny, że – co do zasa-
dy – kontroler nie jest jedynym autorem 
tej oceny. W konsekwencji tego art. 53 
ust. 3 ustawy o NIK obliguje kontrolera 
do podpisania wystąpienia pokontrolne-
go. W pewnych przypadkach, szczegól-
nie wtedy, gdy prawidłowo ustalony stan 
faktyczny stanowi podstawę do sformu-
łowania krytycznej (negatywnej lub opi-
sowej o wydźwięku negatywnym) oceny 

36 Przez dodanie stosownych przepisów do ustawy o NIK.
37 W tym wypadku pojęcie kontrolerów miałoby szerszy zakres, niż we wcześniejszej części niniejszego opra-

cowania i obejmowałoby wszystkie kategorie wymienione w art. 66a ustawy o NIK, w tym członków Zespołu 
Orzekającego Komisji Rozstrzygającej, którzy mając wpływ na ostateczny kształt wystąpienia pokontrolnego, 
teoretycznie również mogliby być pozwani za naruszenie dóbr osobistych w związku z treścią wystąpienia. 

kontrolowanej działalności i została ona 
zawarta w wystąpieniu pokontrolnym, 
otwiera się możliwość wystąpienia prze-
ciwko kontrolerowi z powództwem o na-
ruszenie dóbr osobistych. 

Dlatego uważam, że w ramach instytu-
cjonalnych gwarancji niezależności kon-
trolerów, które są koniecznym warunkiem 
niezależności najwyższego organu kontroli 
państwowej, warto rozważyć ustawowe36 
przyznanie kontrolerom37, w związku z wy-
konywaniem przez nich czynności w ra-
mach postępowania kontrolnego, formal-
nego immunitetu obejmującego oprócz 
spraw karnych, również sprawy cywilne. 
Wprowadzenie takiej instytucji, choć nie-
wątpliwie ograniczającej konstytucyjne 
prawo do sądu, chronione również w art. 6 
ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowie-
ka i podstawowych wolności, nie musia-
łoby być jednak z nią niezgodne. Należy 
bowiem mieć na uwadze, że prawo dostępu 
do sądu nie ma charakteru bezwzględne-
go i w pewnych, prawnie uzasadnionych 
okolicznościach, możliwe jest jego ogra-
niczenie. 

Wydaje się, że obecnie ochrona przed 
roszczeniami o naruszenie dóbr osobistych 
ma nawet większe praktyczne znaczenie, 
niż immunitet prawnokarny. Możliwość 
pozwania kontrolera (ale nie samej Izby) 
powinna być zatem uzależniona od wyra-
żenia na to zgody przez Kolegium NIK, 
a brak takiej zgody powinien skutkować 



30 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Łukasz Róg 

odrzuceniem pozwu. W sytuacji, gdy prze-
pisy ustawy o NIK nie wskazują wprost, 
że – co do zasady – nie tylko kontroler 
odpowiada za treść oceny kontrolowanej 
działalności, mogącej naruszać dobra kon-
trolowanej jednostki lub/i jej kierowni-
ka, można by uniknąć wszczynania nie-
potrzebnych z punktu widzenia interesu 
publicznego postępowań sądowych, któ-
rych wynik i tak wydaje się przesądzony 
(oddalenie powództwa z uwagi na brak 
bezprawności działania kontrolera). Nawet 
w wypadku oddalenia powództwa prze-
ciwko kontrolerowi o naruszenie dóbr oso-
bistych, z uwagi na niemożność przypisa-
niu mu bezprawności, sama konieczność 
udziału w takim postępowaniu w cha-
rakterze strony pozwanej, wpływałaby 
jednak na brak poczucia bezpieczeństwa 
prawnego w związku z wykonywaniem 
obowiązków służbowych. 

Moim zdaniem warto zastanowić się 
nad zasadnością ustawowego ograniczenia 
możliwości pociągnięcia osób podpisują-
cych wystąpienie pokontrolne (w tym rów-
nież dyrektora kontrolnej jednostki orga-
nizacyjnej NIK oraz prezesa, dyrektora 
generalnego oraz wiceprezesów NIK38) 
do odpowiedzialności sądowej na podsta-
wie prawa cywilnego. Przyjęcie takiego 
rozwiązania pozwoliłoby na uniknięcie 
różnicowania sytuacji prawnej osób pod-
pisujących ten dokument, choć miałoby 
to znaczenie przede wszystkim w wypadku 

38 Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 1 ustawy o NIK wystąpienie pokontrolne do: Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Narodowego Banku Polskie-
go oraz osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1, podpisuje Prezes Najwyższej Izby 
Kontroli, a stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 2 tej ustawy wystąpienie pokontrolne do ministra oraz kierownika 
urzędu centralnego podpisuje wiceprezes.

kontrolerów przeprowadzających czynno-
ści kontrolne. 

Wprowadzenie do ustawy o NIK for-
malnego immunitetu, który chroniłby 
kontrolerów w związku z wykonywaniem 
obowiązków służbowych przed występo-
waniem z roszczeniami ze strony kontrolo-
wanych jednostek i/lub ich kierowników 
(jako osób fizycznych), stanowiłoby istotną 
gwarancję niezależności, która – jak wska-
zano w Deklaracji z Limy w sprawie zasad 
kontroli – jest koniecznym warunkiem nie-
zależności samego najwyższego organu kon-
troli państwowej. Chociaż wprowadzenie 
takiego rozwiązania nie jest koniecznym 
warunkiem niezależności kontrolerów, 
warto zastanowić się, czy nie istnieje taka 
potrzeba ze względu komfort pracy kon-
trolerów. Można zaryzykować twierdze-
nie, że nie wystąpi problem nadużywania 
przez nich immunitetu cywilnoproceso-
wego, tj. przyznanie takiej gwarancji nie-
zależności nie doprowadzi do częstszego 
formułowania takich treści wystąpienia, 
które mogą potencjalnie naruszać dobra 
osobiste kierownika jednostki (podobnie 
jak objęcie kontrolerów immunitetem kar-
noprocesowym nie spowodowało, jak się 
wydaje, wzrostu liczby sytuacji, w których 
kontrolerom groziło pociągnięcie do od-
powiedzialności karnej). 

W wypadku uznania, że wprowadzenie 
takiego rozwiązania nie jest jednak po-
trzebne, w razie wytoczenia przeciwko 
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kontrolerowi powództwa z tytułu naru-
szenia dóbr osobistych w związku z treścią 
podpisanego przez niego wystąpienia po-
kontrolnego, NIK powinna gwarantować 
mu pełne wsparcie prawne, w tym repre-
zentację procesową ze strony służb Izby 
oraz pokrycie wszelkich wydatków zwią-
zanych z procesem. Z uwagi na dodatkowe 
obciążenia dla budżetu instytucji, zapewne 

oznaczałoby to jednak konieczność zmiany 
przepisów rangi ustawowej oraz regulacji 
wewnętrznych.
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Artykuł przybliża problematykę prowadzenia kontroli w podmiotach lecz-
niczych. Z uwagi na obszerność zagadnienia zaprezentowano ją na pod-
stawie wybranych regulacji ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy 
o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicz-
nych, przede wszystkim przez ministra właściwego ds. zdrowia i Na ro do-
wy Fundusz Zdrowia. Analizę prawną wzbogacają obserwacje wynikające 
z doświadczenia zawodowego autora. Poza obszarem rozważań pozosta-
wiono kontrole realizowane przez pozostałe organy władzy publicznej.

Kontrola podmiotów leczniczych

Wybrane zagadnienia prawne

PAWEŁ LIPOWSKI

Ustawa  
o działalności leczniczej
Podstawowym aktem prawnym w tym ob-
szarze jest ustawa z 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej1. Zakresem obej-
muje istotną – z punktu widzenia zarządza-
nia systemem ochrony zdrowia oraz wy-
konywania uprawnień właścicielskich 
– kontrolę działalności takich podmiotów 
(regulacja, dział VI tej ustawy „Kontrola 

1 Dz.U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm. Ustawa ta, wprowadzając nowe rozwiązania prawne w zakresie funkcjo-
nowania podmiotów leczniczych (m.in. dotyczące ich typizowania i potencjalnych przekształceń własnościo-
wych podmiotów publicznych), weszła w życie 1.7. 2011 uchylając przepisy ustawy z 30.8.1991 o zakładach 
opieki zdrowotnej (tekst pierwotny: Dz.U. nr 91 poz. 408). Zwana dalej ustawą�leczniczą lub w skrócie „udl”.

2 Zwany również dalej ministrem zdrowia.
3 O stosowaniu kryterium legalności piszą obszernie: E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli.�

Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, Wyd. II zaktualizowane, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2015 r., s. 49-51.

i nadzór”, który został poddany istotnej 
nowelizacji w lipcu 2016 r.).

Na podstawie z art. 118 ust. 1 ustawy, 
minister właściwy ds. zdrowia2 ma prawo 
przeprowadzania kontroli podmiotów lecz-
niczych pod względem legalności (ogólnie: 
zgodności z prawem) oraz medycznym3. 

W ramach takiej kontroli, sprawowanej 
według tych dwóch kryteriów, minister 
zdrowia jest uprawniony (w szczególno-
ści) do: wizytacji pomieszczeń podmio-
tu (w których udzielane są świadczenia 
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zdrowotne) oraz obserwowania czynności 
związanych z udzielaniem tych świadczeń 
– w sposób nienaruszający praw pacjenta 
(może je prowadzić tylko osoba wykonują-
ca zawód medyczny). Ponadto uprawnienia 
te dotyczą: oceny uzyskanej dokumenta-
cji medycznej oraz realizacji zadań okre-
ślonych w regulaminie organizacyjnym 
podmiotu w zakresie dostępności i jako-
ści udzielanych świadczeń zdrowotnych 
(mogą być dokonywane tylko przez osobę 
wykonującą zawód medyczny4). 

Warto przy tym zaznaczyć, że usta-
wodawca nie uznał kryteriów oceny 
dostępności i jakości opieki zdrowotnej 
świadczonej przez kontrolowany podmiot 
za równoznaczne z oceną jego medycz-
nej działalności. Wydaje się, że kryteriami 
tymi – w zakresie dostępności do świad-
czeń – mogą być przede wszystkim: czas 
oczekiwania na udzielenie konkretnej pro-
cedury medycznej odnoszony do liczby 
oferowanych procedur w danym rodza-
ju i zakresie, a jeśli chodzi o jakość opie-
ki – kwalifikacje personelu medycznego 
(posiadane specjalizacje medyczne i ukoń-
czone kursy kwalifikacyjne), odnoszone 
do jego czasu pracy (świadczenia usług 
medycznych, a więc i ich dostępność) oraz 
będącego w dyspozycji podmiotu: rodzaju 
aparatury i sprzętu medycznego. 

Dodatkowo, zgodnie ze wskazanym prze-
pisem, kryterium legalności znajdzie zasto-
sowanie podczas oceny informacji i doku-
mentacji innej niż dokumentacja medyczna 

4 Osobę�wykonującą�zawód�medyczny�ustawa lecznicza (art. 2 ust. 1 pkt 2) definiuje jako: osobę uprawnioną 
na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych (np. lekarz, pielęgniarka, fizjotera-
peuta, diagnosta laboratoryjny) oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania 
świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny (np. technik medyczny).

(np. wewnętrzna dokumentacja administra-
cyjna), oceny realizacji zadań określonych 
w regulaminie organizacyjnym w sprawach 
nieodnoszących się do dostępności i jakości 
udzielanych świadczeń (np. związanych 
z zapewnieniem koordynacji świadczonej 
opieki w ramach podmiotu) oraz oceny 
gospodarowania mieniem i środkami pu-
blicznymi podmiotu (przede wszystkim 
pochodzącymi z tytułu realizacji umów 
o udzielanie świadczeń zdrowotnych). Tak 
rozumiana ocena zgodności z prawem po-
winna koncentrować się na dokumentacji 
związanej z pracą (usługami) świadczo-
nymi przez personel medyczny (rodzaje 
zawartych umów i harmonogramy pracy 
personelu), jak i zadań związanych z wy-
datkowaniem środków pochodzących z za-
wartych umów w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego (tzw. kon-
trakty). Przedmiotem oceny powinno 
być przy tym również świadczenie usług 
medycznych na zasadach komercyjnych, 
zwłaszcza przez podmiot leczniczy o sta-
tusie publicznym, jako zagadnienie nieob-
jęte dotychczas pełną regulacją polskiego 
ustawodawstwa. 

Warto przy tym zaznaczyć, że użycie 
przez ustawodawcę zwrotu „w szczegól-
ności” nie oznacza, że wskazane obszary 
działalności podmiotu leczniczego tworzą 
zamknięty katalog. Prowadzenie czynno-
ści kontrolnych w innych niż wskazane 
wyżej obszarach będzie jednak wyma-
gało każdorazowo dokonania wykładni 



34 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Paweł Lipowski

(celowościowej i/lub  funkcjonalnej) 
analizowanego przepisu (in concreto). 
Wykładnia ta powinna być tak skonstru-
owana aby umożliwić ministrowi zdrowia 
zbadanie warunków udzielania świadczeń 
zdrowotnych pacjentom, z punktu widze-
nia jego odpowiedzialności prawnej (i po-
litycznej) za działanie systemu ochrony 
zdrowia. Określone w ten sposób zasa-
dy prowadzenia czynności kontrolnych 
w podmiocie leczniczym nie mogą być 
jednak interpretowane rozszerzająco, 
przede wszystkim z uwagi na domniema-
nie konstytucyjności ustawy leczniczej 
(w tym wolności prowadzenia działalności 
gospodarczej).

Znowelizowany w lipcu 2016 r. arty-
kuł 119 ustawy leczniczej uprawnia mini-
stra właściwego do spraw zdrowia do zlece-
nia przeprowadzenia kontroli na wymienio-
nych warunkach (wskazanych w art. 118): 
wojewodom (a więc organom administracji 
rządowej odpowiedzialnym m.in. za dzia-
łanie rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą), konsultantom kra-
jowym (jako osobom wykonującym zawód 
medyczny)5, a także jednostkom organi-
zacyjnym podległym lub nadzorowanym 
przez tego ministra. W tej ostatniej grupie 
znajdują się m.in. uczelnie medyczne, in-
stytuty badawcze, ale również Narodo-
wy Fundusz Zdrowia6, regionalne ośrodki 
psychiatrii sądowej oraz regionalne centra 
krwio dawstwa i krwiolecznictwa. 

Wojewoda jest przy tym, zgodnie z art. 111 
udl, uprawniony do kontroli podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą pod 

5 Działającymi na podstawie ustawy z 6.11.2008 o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 r. poz. 890, ze zm.).
6 Zwanym również dalej w skrócie: NFZ.

względem jej zgodności z przepisami. 
Ocena wojewody będzie więc miała cha-
rakter oceny wykonywania zadań zdefi-
niowanych w prowadzonym przez niego 
rejestrze podmiotów leczniczych (obej-
mując m.in. działalność wyodrębnionych 
poradni i oddziałów oraz zakres i czas trwa-
nia ochrony ubezpieczeniowej podmiotu). 

Minister zdrowia może również zlecić, 
na podstawie umowy, odpłatne przeprowa-
dzenie jednorazowej kontroli pod wzglę-
dem medycznym: organom samorządów 
zawodów medycznych (tj. lekarskiego, 
pielęgniarskiego, diagnostów laboratoryj-
nych i fizjoterapeutów), medycznym towa-
rzystwom naukowym oraz podlegającym 
jego nadzorowi: uczelniom medycznym 
(prowadzącym podmioty lecznicze, jaki-
mi są szpitale kliniczne) i instytutom ba-
dawczym, a także specjalistom z poszcze-
gólnych dziedzin medycyny (np. konsul-
tantom krajowym i wojewódzkim). Mogą 
ją przeprowadzić jedynie osoby wykonu-
jące zawód medyczny. Analizowany prze-
pis powinien mieć szerokie zastosowanie 
w sytuacji kwestionowania jakości udzie-
lanych świadczeń zdrowotnych, ponieważ 
ma również znaczenie prewencyjne może 
zapobiegać popełnianiu tzw. błędów me-
dycznych.

W zawieranej przez ministra właściwego 
do spraw zdrowia umowie powinno się zna-
leźć (w szczególności) określenie terminu 
przeprowadzenia kontroli oraz wysokość 
wynagrodzenia dla kontrolującego. Wobec 
braku dodatkowej regulacji w omawianej 
ustawie, znajdzie tutaj zastosowanie zasada 
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swobody zawierania umów, przy czym 
najważniejszą kwestią będzie możliwie 
precyzyjne określenie oczekiwanego zakre-
su badań kontrolnych, głównie w ramach 
weryfikacji jakości udzielanych procedur 
medycznych (np. na podstawie stosowa-
nych standardów i procedur medycznych)7.

Według art. 120 ustawy leczniczej mi-
nister zdrowia informuje kontrolowany 
podmiot leczniczy o wynikach przepro-
wadzonej kontroli (zgodnie z przepisami 
art. 118 lub art. 119 udl). Taka regulacja 
ma zapewnić właścicielowi podmiotu 
leczniczego (podmiotowi tworzącemu) 
dostęp do informacji o jego działalności 
i dzięki temu wzmacniać wypełnianie 
przez niego funkcji nadzorczych nad dzia-
łalnością „własnego” podmiotu. Zgodnie 
bowiem z art. 121 omawianej ustawy nad-
zór nad podmiotem leczniczym niebędą-
cym przedsiębiorcą (podmiotem publicz-
nym) sprawuje podmiot tworzący. Dotyczy 
on zgodności działań z przepisami prawa, 
statutem i regulaminem organizacyjnym 
(oraz względem celowości, gospodarności 
i rzetelności8. 

Wypełnianie funkcji właścicielskich 
przez podmiot tworzący powinno się za-
tem koncentrować na efektywności i opty-
malności wydatkowania przekazywanych 
mu publicznych środków finansowych 
(tytułem umów dotacyjnych, np. na re-
alizację zadań inwestycyjnych, progra-
mów polityki zdrowotnej lub finansowa-
nia udzielania świadczeń gwarantowanych)  

7 Podobnie: M. Dercz, T. Rek: Ustawa�o�działalności�leczniczej.�Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Wyd. II, Warszawa 2014 r. 
8 Wskazane kryteria wykonywania czynności kontrolnych omawia E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�

Izba�Kontroli…,�op.cit., s. 49-51. 
9 Kwestia te regulowana jest ustawą z 17.12.2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458, ze zm.). 

oraz ich dokumentowania z należytą sta-
rannością.

W ramach tak rozumianego nadzoru, 
podmiot tworzący może żądać informa-
cji, wyjaśnień oraz dokumentów od orga-
nów analizowanego podmiotu leczniczego 
(a więc jego kierownika i rady społecznej) 
oraz dokonywać kontroli i oceny działal-
ności tego podmiotu.

Zgodnie z regulacją ustawową kontrola 
i ocena obejmują przede wszystkim: re-
alizację zadań określonych w regulami-
nie organizacyjnym i statucie; dostępność 
i jakość udzielanych świadczeń zdrowot-
nych (scharakteryzowanych powyżej); 
prawidłowość gospodarowania mieniem 
oraz środkami publicznymi (np. zawie-
ranie umów związanych z korzystaniem 
z nieruchomości podmiotu, zakup i od-
twarzanie środków trwałych); a także go-
spodarkę finansową podmiotu poddanego 
kontroli (np. w trybie kontroli wydatków). 
Przy czym zapewnienie systematycznej 
kontroli finansów w działalności podmiotu 
leczniczego (przede wszystkim wydat-
kowanie środków publicznych na zadania 
inne niż wynagrodzenia personelu) będzie 
miało podstawowe znaczenie w ocenie tak 
priorytetowej sprawy, jaką jest w sferze 
publicznej prawna odpowiedzialność kie-
rownictwa podmiotu leczniczego za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych9.

Podmiot tworzący posiada w tym kon-
tekście istotną możliwość: w razie stwier-
dzenia niezgodnych z prawem działań 
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kierownika (najczęściej „dyrektora”) tego 
podmiotu, wstrzymuje ich wykonanie 
oraz zobowiązuje kierownika do ich zmiany 
lub cofnięcia. W przypadku niewypełnie-
nia jego zaleceń w wyznaczonym terminie, 
podmiot tworzący może rozwiązać z kie-
rownikiem (zależnie od podstawy praw-
nej) stosunek pracy albo umowę cywilno-
prawną. Jest to ważny punkt sprawowania 
nadzoru właścicielskiego.

Wnioski z kontroli przeprowadzonej 
przez uczelnię medyczną – w zakresie wy-
konywania zadań badawczych i dydaktycz-
nych w podmiocie wykonującym działal-
ność leczniczą (udostępniającym jednostki 
organizacyjne niezbędne do prowadzenia 
kształcenia przed- i podyplomowego w za-
wodach medycznych, np. w ramach po-
radni i oddziałów klinicznych) – powinno 
się przekazywać niezwłocznie ministrowi 
zdrowia.

Minister, centralny organ administracji 
rządowej lub wojewoda, będący podmio-
tem tworzącym, wykonuje kontrolę pod-
miotu leczniczego niebędącego przedsię-
biorcą (najczęściej SP ZOZ-em), na zasa-
dach i w trybie określonym w przepisach 
o kontroli w administracji rządowej10. 

Warto tu zwrócić uwagę na wyrok Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach z 6 sierpnia 2015 r., zgod-
nie z którym omawiany art. 121 udl nie 

10 Regulowanej ustawą z 15.7.2011 o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185 poz. 1092). Zakres re-
gulacji tej ustawy obejmuje m.in. kontrole prowadzone w trybach: zwykłym i uproszczonym (w przypadkach 
uzasadnionych charakterem sprawy lub pilnością przeprowadzenia czynności kontrolnych), jak i prowadzenie 
dokumentacji oraz opracowywanie informacji o wynikach kontroli. 

11 Sygn. akt: IV SA/Gl 563/15 (LEX nr 1789821).
12 Ustawa z 6.3.2018 – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.). Ustawa ta weszła w ży-

cie 30.4.2018 zastępując ustawę z 2.7.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2168). Regulacja ta wyodrębniona została w rozdz. 5.ustawy (Ograniczenia�kontroli�działalności�go-
spodarczej, art. 45-65). Natomiast status przedsiębiorcy definiuje art. 4 tej ustawy.

upoważnia do wydania przez ten pod-
miot zarządzenia (kierownika podmio-
tu) w przedmiocie rozszerzenia obowiąz-
ków pracowniczych w tym zakładzie. 
Orzeczenie to definiuje również pojęcie 
nadzoru – określonego w tym przepisie, 
wskazując że nie należy go rozumieć tylko 
jako uprawnienia do kontrolowania lub 
pilnowania zarządzającego podmiotem 
leczniczym, lecz również jako możliwość 
władczego oddziaływania na ten podmiot. 
„Pod pojęciem nadzoru kryją się bowiem, 
co do zasady, kompetencje kontrolne, 
połączone z możliwością władczego od-
działywania na podmiot nadzorowany 
w celu korygowania jego postępowania. 
Jednakowoż treść nadzoru, a w tym za-
sięg możności prawnej ingerencji, wyzna-
czają przepisy prawa. A funkcja nadzoru 
jest ściśle określona prawem, tak co do za-
kresu podmiotowego oraz przedmioto-
wego, a zwłaszcza kryteriów wkracza-
nia i środków oddziaływania na podmiot 
nadzorowany”11. 

Należy dodać, że kontrola działalności 
przedsiębiorcy będzie się również odbywa-
ła w trybie ustawy – Prawo przedsiębior-
ców12. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy 
(w szczególności podmioty o statusie nie-
publicznym) podlegają przede wszystkim 
kontroli w takim zakresie, w jakim wyko-
nują zadania związane z ubezpieczeniem 
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zdrowotnym (z uwagi na jego znaczenie, 
tj. powszechność). Kluczowymi kryteria-
mi kontroliw tym obszarze będą legalność 
i gospodarność działania (par excellence 
udzielanych procedur medycznych).

Zakres czynności kontrolnych określa 
art. 122 ustawy leczniczej. Zgodnie z nim, 
kontrolę przeprowadza się na podstawie 
upoważnienia udzielonego odpowied-
nio przez ministra właściwego do spraw 
zdrowia albo podmiot tworzący. Warto 
zaznaczyć, że z uwagi na to, że dokument 
ten (upoważnienie) będzie miał zasadnicze 
znaczenie dla określenia obszarów kon-
troli, determinując prowadzone na jego 
podstawie czynności kontrolne, niezwy-
kle istotne jest ich możliwie precyzyjne 
sformułowanie (tj. w sposób ograniczający 
wątpliwości interpretacyjne kontrolowa-
nego podmiotu).

W ramach udzielonego upoważnienia 
kontrolujący ma prawo do: wstępu do po-
mieszczeń podmiotu leczniczego; wglą-
du do dokumentów i innych materiałów 
związanych z działalnością tego podmiotu 
(np. elektronicznych baz danych), z uwzględ-
nieniem przepisów o ochronie informacji 
ustawowo chronionych (zwłaszcza objętych 
reżimem ochrony tzw. wrażliwych danych 
osobowych, zawartych w dokumentacji 
medycznej13); przeprowadzania oględzin; 
sprawdzania przebiegu określonych czyn-
ności; żądania od kierownika i pracowników 
podmiotu leczniczego ustnych i pisemnych 
wyjaśnień oraz zabezpieczania dowodów. 

13 Zgodnie z ustawą z 29.8.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) oraz rozporzą-
dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz. Urz. nr L 119/1).

Ten sui generis standard wykonywania czyn-
ności kontrolnych będzie determinowany 
przez wskazany już wyżej wymóg posiadania 
przez kontrolera odpowiedniego wykształ-
cenia medycznego (przy prowadzeniu badań 
kontrolnych odnoszących się do świadczo-
nych usług zdrowotnych). 

Kierownik podmiotu leczniczego 
jest natomiast obowiązany do: niezwłocz-
nego przedstawiania na żądanie kontro-
lującego wszelkich dokumentów i mate-
riałów niezbędnych do przeprowadzenia 
kontroli oraz zapewnienia terminowe-
go udzielania wyjaśnień przez pracow-
ników; zapewnienia warunków i środ-
ków niezbędnych do sprawnego prze-
prowadzenia kontroli, w szczególności 
udostępniania, w miarę możliwości, od-
dzielnych pomieszczeń z odpowiednim 
wyposażeniem; sporządzenia na żąda-
nie kontrolującego niezbędnych do kon-
troli odpisów, kserokopii lub wyciągów 
z dokumentów oraz zestawień i obliczeń 
opartych na tych dokumentach. War to 
przy tym zaznaczyć, że każdorazowe nie-
realizowanie tych obowiązków może być 
kwalifikowane jako utrudnianie lub uda-
remnianie czynności kontrolnych. 

Na podstawie ustaleń kontroli podmiot 
tworzący albo minister zdrowia, w wy-
stąpieniu pokontrolnym, sporządzonym 
po przeprowadzonej kontroli, mogą przed-
stawić kierownikowi zalecenia pokontrol-
ne nakazujące usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości.
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Należy również dodać, że szczegółowy 
sposób i tryb przeprowadzenia kontroli,  
w tym warunki i tryb przygotowania 
oraz prowadzenia czynności kontrolnych, 
a także ich dokumentowania, sporządza-
nia wystąpień pokontrolnych, możliwo-
ści składania zastrzeżeń do ustaleń i ich 
rozpatrzenia oraz wzory dokumentów 
obowiązujących przy przeprowadzaniu 
czynności kontrolnych określone zostały 
na podstawie delegacji ustawowej w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z 20 grudnia 
2012 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania kontroli podmiotów lecz-
niczych14.

Z uwagi na precyzyjnie i wyczerpująco 
zdefiniowane w ustawie czynności kon-
trolne, mogą być tu również wykorzysta-
ne doświadczenia wynikające z kontroli 
przeprowadzanych przez Najwyższą Izbę 
Kontroli15.

Ustawa o świadczeniach  
ze środków publicznych
W przypadku kontroli podmiotu udziela-
jącego świadczeń zdrowotnych w systemie 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotne-
go, poza regulacją ustawy leczniczej, zasto-
sowanie znajdą również przepisy ustawy 
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (dział VII tej ustawy „nad-
zór”)16. Na marginesie warto zaznaczyć, 

14 Dz.U. z 2015 r. poz. 1331. Obowiązuje od 1.1.2013. Wskazane rozporządzenie reguluje również sposób i tryb 
przeprowadzania kontroli przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w zakresie ich działania.

15 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, z późn. zm.; dotyczy to przede wszystkim regulacji rozdziału trzeciego (Postępo-
wanie�kontrolne) tej ustawy (art. 35-52). 

16 Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm., zwana dalej ustawą o świadczeniach.
17 O tych kryteriach piszą: E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka: Najwyższa�Izba�Kontroli…,�op.cit., s. 49-51.

że poza podmiotami leczniczymi, regulacja 
zawarta w tej części omawianej ustawy 
znajdzie również zastosowanie do wypeł-
niania funkcji nadzoru przez ministra wła-
ściwego do spraw zdrowia w stosunku do: 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz aptek 
– w zakresie refundacji leków.

Zgodnie z art. 163 tej ustawy minister 
zdrowia, stosując kryterium legalności, 
rzetelności i celowości17 sprawuje nadzór 
nad działalnością świadczeniodawców 
(w tym podmiotów leczniczych) w zakre-
sie realizacji umów z NFZ. Jest to jeden 
z podstawowych elementów zarządzania 
operacyjnego systemem powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

Według art. 165 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o świadczeniach, w ramach nadzoru mini-
ster właściwy do spraw zdrowia jest upraw-
niony („w szczególności”) do żądania udo-
stępnienia przez świadczeniodawcę wszel-
kich informacji, dokumentów i wyjaśnień, 
dotyczących realizacji umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (tj. „kontrak-
tu”), przy czym przedstawiając żądanie 
w formie pisemnej (co będzie miało miej-
sce najczęściej), minister zdrowia będzie 
wskazywać termin jego wykonania (ust. 2). 
Ustawowe sformułowanie „realizacja 
umowy” powinno przy tym podlegać wy-
kładni celowościowej, dokonywanej sensu 
largo, a dozwolonej z racji istoty systemu 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego 
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(i odpowiedzialności organów władzy pu-
blicznej za jego funkcjonowanie). 

W razie stwierdzenia, na podstawie uzy-
skanych informacji (wyjaśnień i dokumen-
tów), przypadków naruszenia prawa lub in-
teresu świadczeniobiorców (najczęściej: 
pacjentów), minister zdrowia może sko-
rzystać z uprawnienia do powiadomienia 
świadczeniodawcy oraz wydania zaleceń, 
mających na celu usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości i dostosowanie działal-
ności powiadamianego podmiotu do prze-
pisów prawa, wyznaczając w tym zakresie 
stosowny termin (ust. 3)18. 

Z kolei, w stosunkowo krótkim terminie 
trzech dni od upływu czasu wyznaczonego 
do usunięcia nieprawidłowości, świadcze-
niodawca powinien poinformować (pisem-
nie) ministra zdrowia o sposobie ich usu-
nięcia (ust. 5). Należy przy tym dodać, 
że informacja taka powinna zawierać pre-
cyzyjnie wskazany rodzaj podejmowanych 
działań (adekwatny do sformułowanych 
nieprawidłowości) wraz z określeniem 
terminu ich podjęcia, a przede wszyst-
kim realizacji.

Zgodnie z art. 170 ust. 1 omawianej 
ustawy, w razie nieusunięcia w wyznaczo-
nym terminie przez świadczeniodawcę 
stwierdzonych nieprawidłowości, minister 
zdrowia może nałożyć na taki podmiot 
bardzo wysoką karę pieniężną w wyso-
kości do miesięcznej wartości kontraktu 
łączącego ten podmiot z NFZ. Oznacza to, 

18 Można dodać, zgodnie z omawianą ustawą, że w przypadku, gdy podmiot leczniczy złożył wniosek o ponow-
ne rozpatrzenie sprawy, termin do usunięcia wykazanych w toku kontroli nieprawidłowości liczy się od dnia 
doręczenia decyzji, po rozpatrzeniu wniosku (ust. 4).

19 Tytułem przykładu można wskazać na, odnoszące się do „rażącego naruszenia prawa”, wyroki Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27.11.2017, sygn. akt: VII SA/Wa 119/17 (LEX nr 2414321) 
oraz tego samego Sądu z 7.11.2017, sygn. akt: VII SA/Wa 2838/16 (LEX nr 2407156). 

że NFZ potrąci (ex ante) miesięczną część 
należności, tytułem zawartego kontraktu 
(tj. 1/12 jego rocznej kwoty).

Podobnie może postąpić minister wła-
ściwy do spraw zdrowia w wypadku 
stwierdzenia na podstawie uzyskanych 
informacji (wyjaśnień lub dokumentów), 
rażącego naruszenia prawa lub rażącego 
naruszenia przez świadczeniodawcę inte-
resu świadczeniobiorców. Może on nałożyć 
na taki podmiot karę pieniężną w wyso-
kości do miesięcznej wartości kontraktu 
(łączącego ten podmiot z NFZ), a którego 
dotyczą nieprawidłowości (art. 171 ust. 1 
ustawy).

Warto przy tym zaznaczyć, że termin 
„interes świadczeniobiorców” ma cha-
rakter klauzuli generalnej i w związ-
ku z tym będzie podlegał interpretacji 
in concreto odnoszonej do pojęcia (do-
określanego przez doktrynę prawa, a także 
przez orzecznictwo sądowe), jakim jest „ra-
żące naruszenie prawa” i „rażące naruszenie 
interesu obywateli” (w tym przypadku: 
świadczeniobiorców)19.

W obu wskazanych wyżej przykładach 
minister zdrowia może wystąpić do dyrek-
tora oddziału wojewódzkiego Narodowe go 
Fun duszu Zdrowia o zastosowanie najsu-
rowszej sankcji, jaką jest rozwiązanie kon-
traktu, zawartego z tym świadczeniodawcą. 
Na leży przy tym wskazać, że jej zastosowa-
nie będzie możliwe tylko w razie stwier-
dzenia rażących naruszeń: przepisów prawa 
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lub interesu świadczeniobiorców, odnoszo-
nych każdorazowo do sposobu realizacji 
umowy. Przy czym, w warunkach funkcjo-
nowania podmiotów leczniczych naruszenie 
przepisów prawa będzie z reguły wiązać się 
z naruszeniem interesu świadczeniobior-
ców (np. nieudzielanie zakontraktowanych 
świadczeń zdrowotnych lub ich udzielanie 
przez personel nieposiadający stosownych 
kwalifikacji zawodowych)20. 

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 mini-
ster właściwy do spraw zdrowia może 
przeprowadzić w każdym czasie kontro-
lę świadczeniodawców dotyczącą zgodno-
ści ich działalności z umową o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej lub z intere-
sem świadczeniobiorców. Takie upraw-
nienie ustawowe będzie miało istotne zna-
czenie w wypadku podejmowania kontroli 
doraźnej (w szczególności skargowej).

Przy przeprowadzaniu kontroli mini-
ster zdrowia może korzystać z usług firm 
audytorskich oraz podmiotów uprawnio-
nych do kontroli jakości i kosztów świad-
czeń opieki zdrowotnej finansowanych 
przez NFZ – obecnie będzie to przede 
wszystkim, podległa temu ministrowi, 
Agencja Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji (przy czym jej kompetencje 
w tym zakresie są dopiero stopniowo do-
określane w przepisach prawa). 

Taka sytuacja może zaistnieć przy zacho-
waniu warunku, że kontrolę dokumentacji 

20 Podobnie: I. Kowalska-Mańkowska, A. Pietraszewska-Macheta, A. Sidorko, K. Urban: Ustawa�o�świadcze-
niach�opieki�zdrowotnej�finansowanych�ze�środków�publicznych.�Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Wyd. II, 
Warszawa 2016 r.

21 O istniejących ograniczeniach w tym zakresie świadczą m.in. wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli zapre-
zentowane w Informacji: Prowadzenie�kontroli�świadczeniodawców�oraz�weryfikacja�wykonania�zakontrak-
towanych�świadczeń�opieki�zdrowotnej�przez�Narodowy�Fundusz�Zdrowia, nr ewid. P/12/142, Delegatura 
NIK w Krakowie, marzec 2013 r.

medycznej, jakości i zasadności (a więc 
celowości) udzielanych świadczeń zdro-
wotnych mogą przeprowadzać pracownicy 
podmiotu zobowiązanego do finansowa-
nia świadczeń ze środków publicznych 
(Narodowego Funduszu Zdrowia), posia-
dający wykształcenie medyczne odpowia-
dające zakresowi prowadzonej kontroli21. 

Odnosząc się do wykonywania czynności 
kontrolnych należy wskazać, że minister 
zdrowia w upoważnieniu do przeprowa-
dzenia kontroli określa jej przedmiot i za-
kres (a więc i okres nią objęty) oraz wska-
zuje osobę upoważnioną do jej podjęcia. 
(ust. 3). Najczęściej będzie to wskazanie 
rodzaju i zakresu udzielanych w danym 
podmiocie leczniczym świadczeń zdrowot-
nych (np. leczenie szpitalne – okulistyka), 
wynikających z zawartych przez ten pod-
miot umów (z NFZ). 

Podmiot leczniczy zobowiązany jest 
do przedkładania kontrolerowi żądanej 
dokumentacji oraz udzielania wszelkich 
niezbędnych informacji i pomocy (ust. 4). 
Oznacza to, że kontrolerzy, w zakresie 
ustalonym w upoważnieniu do kontroli, 
mają prawo wstępu do wszystkich po-
mieszczeń podmiotu leczniczego, swobod-
nego dostępu do oddzielnego pomieszcze-
nia biurowego, przeznaczonego wyłącznie 
na potrzeby kontrolera oraz do środków 
łączności (np. telefon podłączony do sieci 
wewnętrznej). Ponadto mają prawo: wglądu 
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do wszelkich dokumentów kontrolowane-
go podmiotu, żądania sporządzenia kopii, 
odpisów i wyciągów z tych dokumentów 
(związanych z zakresem i tematem kon-
troli), wglądu do danych zawartych w sys-
temie informatycznym kontrolowanego 
podmiotu oraz żądania sporządzenia kopii 
lub wyciągów z tych danych, w tym w for-
mie elektronicznej (co będzie dotyczyć 
przede wszystkim dokumentacji medycz-
nej). Poza tym są uprawnieni do żądania 
wyjaśnień ustnych lub pisemnych od osób 
pozostających w stosunku pracy, zlecenia 
lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze (w tym w formie elektronicz-
nej), żądania przekazania niezbędnych da-
nych lub sporządzenia zestawień danych, 
w tym w formie elektronicznej oraz za-
bezpieczenia dokumentów i innych do-
wodów (ust. 4a). Jak wspomniano, każdo-
razowe nierealizowanie tych obowiązków 
może być kwalifikowane jako utrudnianie 
lub udaremnianie czynności kontrolnych22. 

Artykuł 173 ust. 5 omawianej ustawy 
statuuje instytucję ustawowego wyłączenia 
kontrolera z kontroli. Zgodnie z tym prze-
pisem, kontroler nie może być jednocześnie 
pracownikiem NFZ, właścicielem świad-
czeniodawcy (podmiotu leczniczego), jego 
pracownikiem, osobą współpracującą, 
jak i samym świadczeniodawcą, który za-
warł kontrakt, a także członkiem organów 
lub pracownikiem podmiotu tworzącego 

22 Taka sytuacja jest sankcjonowana w art. 193 pkt 2 ustawy o świadczeniach, przewidującego za takie zachowa-
nia (prawnokarna kwalifikacja takiego „czynu” jako „działania” lub „zaniechania”), zagrożenie karą grzywny. 
Warto zaznaczyć, że omawiana wyżej ustawa lecznicza nie przewiduje penalizowania tego typu zachowań. 

23 Prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z 11.9.2015 o działalności ubezpiecze-
niowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 999, z późn zm.).

24 Zgodnie ze standardowym ujęciem prawnym tego zagadnienia, powody wyłączenia trwają także po ustaniu 
uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki i kurateli.

(właściciela podmiotu leczniczego) oraz 
członkiem organów zakładu ubezpieczeń23. 
Należy przyjąć, że dla zachowania obiek-
tywizmu czynności kontrolnych ten nakaz 
(wyłączenia kontrolera) powinien być za-
wsze interpretowany możliwie szeroko, 
co będzie dotyczyło w szczególności po-
jęcia „osoby współpracującej”. 

Ponadto kontroler podlega wyłączeniu 
od udziału w kontroli (głównie z mocy usta-
wy), jeżeli: pozostaje z podmiotem kon-
trolowanym w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, że wynik kontroli może 
mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki, 
kontrola dotyczy jego małżonka lub krew-
nych i powinowatych do drugiego stopnia 
oraz dotyczy osoby związanej z nim z ty-
tułu przysposobienia, opieki lub kurateli24. 

Niezależnie od tych przyczyn (ust. 6 
i 7) minister zdrowia wyłącza kontrolera 
na jego żądanie lub na wniosek podmiotu 
leczniczego, jeżeli między nim a podmio-
tem zachodzi stosunek osobisty tego ro-
dzaju, że mógłby wywołać wątpliwości 
co do bezstronności (ust. 8). Wskazany 
przepis powinien mieć zastosowanie za-
wsze w przypadku powstania jakichkol-
wiek wątpliwości (po obu stronach) po-
stępowania kontrolnego. W takiej sytuacji 
wyłączony kontroler powinien podejmo-
wać tylko czynności niecierpiące zwłoki 
ze względu na interes społeczny lub ważny 
interes podmiotu kontrolowanego (ust. 9). 
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Wskazane kryteria (interesu społecznego 
i ważnego interesu podmiotu kontrolowa-
nego) jako klauzule generalne, będą zawsze 
podlegały ocenie in concreto, dając pewną 
swobodę interpretacyjną, przy konieczno-
ści zachowania ostrożności w podejściu 
kontrolera. 

Zgodnie z art. 174 ustawy o świadcze-
niach, wyniki przeprowadzonego bada-
nia kontroler przedstawia w protokole, 
który zawiera opis stanu faktycznego 
stwierdzonego w toku badania działalno-
ści podmiotu leczniczego, w tym ustalo-
nych nieprawidłowości, z uwzględnieniem 
przyczyn powstania, zakresu i skutków 
oraz osób odpowiedzialnych. Protokół 
kontroli podpisują kontroler i kierownik 
podmiotu kontrolowanego, a w razie jego 
nieobecności – osoba przez niego upoważ-
niona. Należy przy tym pamiętać o ko-
nieczności zapewnienia warunków kon-
tradyktoryjności procesu kontrolnego, 
której przejawem – zwłaszcza na etapie 
identyfikowania i klasyfikowania poten-
cjalnej nieprawidłowości – będzie możli-
wość wypowiedzenia się w tym zakresie 
przez kierownika podmiotu leczniczego 
(lub osobę przez niego upoważnioną). 

Na podstawie art. 175 omawianej ustawy 
kierownikowi podmiotu kontrolowanego 
lub osobie przez niego upoważnionej przy-
sługuje prawo zgłoszenia, przed podpisa-
niem protokołu kontroli, umotywowanych 
zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w pro-
tokole. Mogą one zwłaszcza dotyczyć nie-
prawidłowości (w tym ich zakresu i skut-
ków). Zastrzeżenia takie należy zgłosić 
na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania 
protokołu kontroli. W razie zgłoszenia za-
strzeżeń, kontroler jest obowiązany doko-
nać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć 

dodatkowe czynności kontrolne (na pod-
stawie ważnego upoważnienia do kontroli), 
a w przypadku stwierdzenia zasadności 
zgłoszonych przez podmiot leczniczy za-
strzeżeń – zmienić lub uzupełnić odpo-
wiednią część protokołu kon troli. W razie 
nieuwzględnienia zastrzeżeń (w całości 
lub w części) kontroler przekazuje na pi-
śmie swoje stanowisko zgłaszającemu je.

Zgodnie z art. 176 ustawy o świadcze-
niach, kierownik podmiotu kontrolowa-
nego lub osoba przez niego upoważnio-
na może w terminie siedmiu dni od dnia 
otrzymania stanowiska kontrolera zgło-
sić na piśmie umotywowane zastrzeżenia 
– w tym zakresie – do ministra zdrowia. 
Minister rozpatruje (niezwłocznie) zastrze-
żenia i doręcza zgłaszającemu zastrzeżenia 
informację o ich rozpatrzeniu wraz z uza-
sadnieniem.

Kierownik podmiotu kontrolowane-
go lub osoba przez niego upoważniona 
może również skorzystać z prawa odmo-
wy podpisania protokołu kontroli, składa-
jąc w terminie siedmiu dni od jego otrzy-
mania pisemne wyjaśnienie tej odmowy. 
Należy przy tym wskazać, że ustawodaw-
ca nie przewiduje przesłanek konkrety-
zujących, na czym potencjalne wyjaśnie-
nie odmowy może polegać. W związku 
z tym można przyjąć, że takim „wyjaśnie-
niem”, będzie (jak ma to miejsce w prakty-
ce), każdorazowo wskazanie odmiennego 
– niż kontrolujący, nawet lakonicznego, 
stanowiska podmiotu kontrolowanego. 

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, termin 
do złożenia wyjaśnienia o odmowie pod-
pisania protokołu liczy się od dnia otrzy-
mania ostatecznej decyzji w sprawie rozpa-
trzenia zastrzeżeń. O odmowie podpisania 
protokołu kontroli i złożeniu wyjaśnienia 
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kontroler czyni wzmiankę w protokole, 
ale nie stanowi ona przeszkody do podpi-
sania protokołu przez kontrolera i realizacji 
ustaleń kontroli, sformułowanych we wnio-
skach pokontrolnych (art. 177 ustawy). 
Wskazany przepis będzie miał najczęściej 
zastosowanie w razie stwierdzenia rażą-
cych naruszeń przepisów, skutkujących 
zastosowaniem opisanych powyżej sankcji 
(potrącenie miesięcznej transzy lub roz-
wiązanie kontraktu).

Według art. 178 ustawy minister zdro-
wia – po sformułowaniu protokołu kontroli, 
sporządza wystąpienie pokontrolne, które 
przekazuje kierownikowi kontrolowanego 
podmiotu leczniczego. Wystąpienie po-
kontrolne zawiera ocenę działalności wy-
nikającą z ustaleń opisanych w protokole, 
a także zalecenia mające na celu usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości i dosto-
sowanie działalności jednostki do wymo-
gów prawa. Należy przy tym zaznaczyć, 
że precyzja w sformułowaniach ustaleń 
protokołu kontroli będzie ułatwiała przy-
jęcie konkretnych ocen. 

Kierownik podmiotu leczniczego 
lub osoba przez niego upoważniona są obo-
wiązani, w terminie 14 dni od otrzyma-
nia wystąpienia pokontrolnego, do poin-
formowania ministra zdrowia o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wnio-
sków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach ich niepod-
jęcia. W razie niewykonania tych zaleceń, 
omawiana ustawa wprowadza zagrożenie 

25 Zgodnie z art. 179a ustawy, omawiane przepisy art. 173-179 stosuje się do kontroli przeprowadzanych 
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przy czym jego kompetencje będą realizowane 
przede wszystkim w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia.

26 Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.

wskazaną wyżej karą pieniężną (w wyso-
kości do miesięcznej wartości kontraktu 
zawartego z NFZ).

Zgodnie z art. 179 ustawy o świadcze-
niach, kierownik podmiotu kontrolowa-
nego lub osoba przez niego upoważniona, 
w ciągu siedmiu dni od otrzymania wystą-
pienia pokontrolnego, może odwołać się 
do ministra zdrowia od zawartych w wy-
stąpieniu ocen, uwag, wniosków i zaleceń. 
Minister rozpatruje odwołanie w ciągu 
14 dni od jego otrzymania i zajmuje stano-
wisko, które jest ostateczne i wraz z uza-
sadnieniem jest doręczane podmiotowi 
kontrolowanemu25. 

Powyższe uprawnienie jednostki kontro-
lowanej kończy proces kontrolny. Warto 
przy tym zaznaczyć, że w wypadku zasto-
sowania sankcji administracyjnych, może 
ono stanowić „otwarcie” drogi sądowej, 
albowiem, zgodnie z art. 181 omawia-
nej ustawy, do postępowania przed mi-
nistrem właściwym do spraw zdrowia 
w zakresie nadzoru stosuje się przepisy 
Kodeksu postępowania administracyjne-
go26. W sprawach wskazanych w: art. 165 
ust. 3 (ww. uprawnienie do żądania infor-
macji), art. 170 (zastosowanie kary pie-
niężnej) i 171 (rozwiązanie kontraktu), 
minister właściwy do spraw zdrowia wy-
daje decyzje administracyjne, a od takich 
decyzji przysługuje skarga do sądu admi-
nistracyjnego.

Na podstawie art. 183 kary pieniężne, 
o których mowa w art. 170 i 171, podlegają 
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egzekucji w trybie przepisów o postę-
powaniu egzekucyjnym w administra-
cji. Przy ustalaniu wysokości kary pie-
niężnej nakładanej zgodnie z przepisami 
ustawy, minister zdrowia jest obowiązany 
uwzględniać rodzaj i wagę stwierdzonych 
nieprawidłowości. Od decyzji w sprawie 
kar pieniężnych przysługuje również skar-
ga do sądu administracyjnego.

Ważne uprawnienie ministra zdrowia 
– do zasygnalizowania nieprawidłowo-
ści właścicielowi podmiotu leczniczego, 
zostało przewidziane w art. 185 ustawy 
o świadczeniach. Zgodnie z tym przepi-
sem minister powiadamia podmiot two-
rzący (który utworzył podmiot leczni-
czy niebędący przedsiębiorcą, tj. w for-
mie SP ZOZ-u, jednostki budżetowej 
albo jednostki wojskowej), o nieprawi-
dłowościach stwierdzonych u świadcze-
niodawcy oraz wydanych decyzjach mają-
cych na celu ich usunięcie i dostosowanie 
działalności podmiotu, którego dotyczy 
decyzja, do przepisów prawa.

Podobnie jak w przypadku kontroli 
prowadzonej w trybie ustawy o działal-
ności leczniczej, na podstawie delega-
cji ustawowej, minister zdrowia wydał 
rozporządzenie (z 21 grudnia 2004 r.) 
w  sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i trybu przeprowadzania kon-
troli w Narodowym Funduszu Zdrowia, 
u świadczeniodawców oraz podmiotów, 
którym NFZ powierzył wykonywanie nie-
których czynności27. Z uwagi na precyzyj-
ne i wyczerpujące zdefiniowanie czyn-
ności kontrolnych, mogą tu również być 

27 Dz.U. nr 275 poz. 2734.

pomocniczo wykorzystywane doświad-
czenia wynikające z kontroli przeprowa-
dzanych przez NIK. 

Zakończenie
Sposób prowadzenia kontroli podmiotów 
leczniczych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa został dobrze sprecyzo-
wany. Należy przy tym przyjąć, że w wy-
padku kontroli realizowanej u przedsię-
biorców, będą miały zastosowanie przede 
wszystkim przepisy omawianych ustaw, 
które powinny być traktowane jako lex spe-
cialis względem regulacji zawartej w usta-
wie – Prawo przedsiębiorców. Za takim 
ujęciem podstawy prawnej prowadzenia 
u nich kontroli przemawia przede wszyst-
kim zakres przedmiotowy wskazanych re-
gulacji prawnych. Nadrzędną przesłanką 
do podejmowania działań u przedsiębior-
ców będzie realizowanie przez nich zadań 
w obszarze szczególnie wrażliwym spo-
łecznie, jakim jest udzielanie świadczeń 
zdrowotnych (z tego powodu zaliczanego 
do działalności gospodarczej regulowa-
nej). Za przyjęciem takiej argumentacji 
przemawia też potencjalne udzielanie ta-
kich świadczeń w systemie finansowania 
publicznego, tj. w ramach umów zawie-
ranych z NFZ. 

Warto przy tym odnotować, że realiza-
cja celów i zakresu kontroli danego pod-
miotu leczniczego będzie zależała głównie 
od sprawnego wykorzystywania instru-
mentów prawnych dostępnych kontro-
lerowi. Efekt może zostać wzmocniony, 
jeśli kierownictwo jednostki kontrolowanej 
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podejmie efektywną współpracę z kon-
trolerem, służącą identyfikacji błędów 
oraz eliminowaniu nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu jednostki.

Należy przy tym przyjąć, że w przy-
padku kontroli realizowanej u przedsię-
biorców, zastosowanie będą miały przede 
wszystkim przepisy omawianych ustaw, 
które powinny być traktowane jako „lex 
specialis” względem regulacji zawartej 
w ww. ustawie – Prawo przedsiębiorców. 
Za takim ujęciem podstawy prawnej pro-
wadzenia kontroli u przedsiębiorców prze-
mawia przede wszystkim zakres przed-
miotowy wskazanych regulacji prawnych. 
Nadrzędną przesłanką dla podejmowa-
nia działań kontrolnych u przedsiębior-
ców będzie realizowanie zadań w obszarze 

szczególnie wrażliwym społecznie, jakim 
jest udzielanie świadczeń zdrowotnych 
(i z tego też powodu zaliczanego do rodza-
jów działalności gospodarczej regulowa-
nej). Za przyjęciem takiej argumentacji 
przemawia również potencjalne udzielanie 
takich świadczeń w systemie finansowania 
publicznego, tj. w ramach umów zawie-
ranych z NFZ jako płatnikiem publicz-
nym (ze środków daniny publicznej jaką 
jest składka na ubezpieczenie zdrowotne). 

PAWEŁ LIPOWSKI 
Delegatura NIK w Krakowie, 
Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Słowa kluczowe: kontrola, podmiot leczniczy, świadczenia opieki zdrowotnej, środki publiczne, 
działalność lecznicza
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Kompetencje Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO, Try-
bunał) i  najwyższych organów kontroli państw członkowskich Unii 
Europejskiej (NOK) do kontroli zarządzania i wykorzystania środków 
unijnych w pewnym zakresie się pokrywają. ETO i NOK mają też czę-
ściowo tych samych interesariuszy – obywateli Unii Europejskiej. Mimo 
odmiennego miejsca w systemie organów danego państwa lub, odpo-
wiednio, w systemie organów Unii Europejskiej, oraz różnic w upraw-
nieniach, organizacji, procedurze i metodyce kontroli, Trybunał i NOK 
prowadzą nierzadko tę samą działalność – systematyczne i niezależne 
badanie zarządzania i wykorzystania środków unijnych. Podobieństwo 
to sprawia, że współpraca wydaje się być czymś naturalnym. W arty-
kule1 omówiono główne obszary współpracy ETO i NOK: udział NOK 
w wizytach kontrolnych Trybunału w państwach członkowskich; dzia-
łania na rzecz zmniejszenia ryzyka nakładania się kontroli; prowadzenie 
kontroli we współdziałaniu.

Współpraca ETO i NOK  
państw Unii w prowadzeniu kontroli

JACEK MAZUR

Podobne kompetencje ETO i NOK

Każdy organ kontroli posiada własne kom-
petencje, jednak mandat Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego oraz man-
daty poszczególnych NOK do kontro-
li zarządzania i wykorzystania środków 
UE przez władze (administracje) danego 

1 Tłumaczenie z j. angielskiego artykułu prezentowanego na s. 61, przedruk z "European Court of Auditors 
1977–2017. 40 Years of Public Auditing", Luxembourg 2017, s. 63-77. 

państwa członkowskiego częściowo się 
pokrywają. 

NOK kontrolują wykonanie krajowego 
budżetu i działalność krajowej admini-
stracji, w tym zarządzanie i wykorzystanie 
środków UE. 

ETO kontroluje przede wszystkim Komi-
sję Europejską. Zgodnie z art. 317 Trakta-
tu o funkcjonowaniu Unii Euro pejskiej:  
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„Komisja wykonuje budżet […] na własną 
odpowiedzialność […]”. I choć około 80% 
wydatków jest realizowanych przez organy 
centralne, regionalne i lokalne poszczegól-
nych państw członkowskich, budżet UE 
jest wykonywany zgodnie z zasadą zarzą-
dzania dzielonego, przez co Komisja pono-
si odpowiedzialność za wdrażanie całego 
budżetu. 

Zasada kontrolowania Komisji wyni-
ka również z art. 287 ust. 1, który określa 
kompetencje ETO. 

Zgodnie z tymi przepisami, ETO kon-
troluje dochody i wydatki budżetu UE 
oraz działalność instytucji i innych or-
ganów unijnych. Jednocześnie (zgodnie 
z art. 287 ust. 3) „kontrola [...] w razie 
potrzeby przeprowadzana jest na miej-
scu […] w państwach członkowskich, 
w tym w pomieszczeniach każdej osoby 
fizycznej lub prawnej otrzymującej płat-
ności z budżetu”. Oznacza to, że kontro-
lując wykonanie budżetu UE, Trybunał 
czasem kontroluje nie tylko Komisję, lecz 
także administracje państw członkowskich 
oraz osoby prawne i fizyczne w tych kra-
jach, jeśli zarządzają one lub korzystają 
ze środków unijnych. 

W tym kontekście czasem bywa for-
mułowana teza, że Europejski Trybunał 
Obrachunkowy kontroluje również dzia-
łalność samych państw członkowskich 
(np. gdy kontroluje działalność krajowe-
go ministra finansów, który wykonuje za-
dania związane z zarządzaniem środkami 
Unii Europejskiej).

2 State�Audit�in�the�European�Union, National Audit Office, wyd. 2, Londyn 2002.
3 Jednakże ETO regularnie przedstawia wyniki swoich kontroli parlamentom krajowym oraz innym organom 

krajowym, a NOK czasem prezentują wyniki swoich kontroli instytucjom UE. 

Zróżnicowanie NOK

Na współpracę pomiędzy ETO a NOK 
mają wpływ różnice w kompetencjach 
i sposobie działania najwyższych orga-
nów kontroli. 

Status prawny tych organów różni 
się m.in. pod względem ich organizacji 
(trybunały obrachunkowe i urzędy kon-
troli), procedur i zakresu kompetencji 
(np. wydawanie wiążących orzeczeń  
i/lub przedkładanie ustaleń kontroli 
oraz zaleceń jednostkom kontrolowa-
nym i parlamentowi)2.

Odmienność ról

Głównymi interesariuszami ETO są insty-
tucje europejskie i obywatele UE, pod-
czas gdy interesariuszami NOK są organy 
i obywatele ich państw. 

Sprawozdania z kontroli ETO doty-
czące jednostek krajowych, które za-
rządzają lub wykorzystują środki unij-
ne, są przedkładane instytucjom euro-
pejskim, tzn. Radzie Unii Europejskiej 
oraz  Parlamentowi Europejskiemu, 
nie zaś organom państw członkowskich. 
Natomiast NOK, który skontrolował kra-
jowe jednostki zarządzające lub wykorzy-
stujące środki unijne, przedkłada sprawoz-
danie swojemu parlamentowi krajowemu 
(i innym organom krajowym), nie zaś in-
stytucjom UE3. Ma to wpływ na podej-
ście do kontroli: podczas badania kwestii 
dotyczących UE, NOK bierze pod uwagę 
przede wszystkim to, co istotne dla bu-
dżetu krajowego i – ogólnie – dla interesu 
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narodowego, uwzględniając przede wszyst-
kim potrzeby krajowego parlamentu.

Oznacza to, że podczas kontrolowania 
zagadnień dotyczących UE, NOK zajmuje 
się kwestiami takimi jak, między innymi:

 • Czy rząd troszczy się, aby nie dochodzi-
ło do niepotrzebnego dublowania krajo-
wych i unijnych subsydiów (grantów itd.), 
które mają realizować podobne cele?

 • Czy działając w ramach Rady, rząd stara 
się zapewnić, aby zasady zarządzania środ-
kami unijnymi były spójne z regulacjami 
krajowymi?

 • Czy rząd zabiega o odpowiednie ukształ-
towanie budżetu UE? 

 • Czy działając w ramach Rady, rząd wy-
starczająco zabiega o usprawnienie me-
chanizmów zarządzania finansowego UE? 

 • Czy rząd właściwie wypełnia zobo-
wiązania wobec UE i, przede wszystkim, 
czy w pełni i terminowo wdraża dyrekty-
wy, tak aby na państwo nie zostały nało-
żone kary ani nie musiało płacić odszko-
dowania za uchybienia?

 • Czy rząd zajmuje się racjonalizacją wy-
datków ponoszonych przez administrację 
krajową (centralną i lokalną) w związku 
z zarządzaniem środkami UE? 4

Ogólna zasada współpracy

Artykuł 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europej-
skiej zawiera zasadę lojalnej współpracy: 
„Unia i państwa członkowskie wzajemnie 
się szanują i udzielają sobie wzajemnego 
wsparcia w wykonywaniu zadań wynika-
jących z Traktatów. Państwa członkow-
skie podejmują wszelkie środki ogólne 

4 H. von Wedel: The�Audit�of�European�Community�Funds, “EUROSAI Magazine” nr 4/1997.

lub szczególne właściwe dla zapewnie-
nia wykonania zobowiązań wynikających 
z Traktatów lub aktów instytucji Unii. 
Państwa członkowskie ułatwiają wypeł-
nianie przez Unię jej zadań i powstrzymują 
się od podejmowania wszelkich środków, 
które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu 
celów Unii”. Jest to fundamentalna zasa-
da, którą muszą uwzględniać wszystkie 
organy unijne i krajowe. 

Ponadto art. 317 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej ustanawia obo-
wiązek współpracy „w celu zapewnienia, 
aby środki były wykorzystywane zgodnie 
z zasadami należytego zarządzania finan-
sami”, a jednocześnie, zgodnie z art. 325 
ust. 1 Traktatu, państwa członkowskie 
„zwalczają nadużycia finansowe i wszel-
kie inne działania nielegalne naruszające 
interesy finansowe Unii”.

Szczegółowe zasady współpracy  
Trybunału i NOK

Podstawowa zasada prawna regulują-
ca współpracę pomiędzy ETO a NOK 
jest zawarta w art. 287 ust. 3 Traktatu 
o fun kcjonowaniu Unii Europejskiej: 
„Kon trolę w państwach członkowskich 
przeprowadza się w powiązaniu z kra-
jowymi instytucjami kontrolnymi lub, 
jeśli nie mają one niezbędnych upraw-
nień, z właściwymi służbami krajowymi. 
Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe in-
stytucje kontrolne państw członkowskich 
współpracują na zasadzie wzajemnego za-
ufania, zachowując swoją niezależność. 
Instytucje te lub służby zawiadamiają 
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Trybunał Obrachunkowy, czy zamierza-
ją uczestniczyć w kontroli”. I dalej: „kra-
jowe instytucje kontrolne […] przekazują 
Trybunałowi Obrachunkowemu, na jego 
żądanie, wszelkie dokumenty lub infor-
macje niezbędne do wykonywania jego 
zadania”.

Komentarza wymagają trzy kwestie: 
 • pojęcie „krajowej instytucji kontrolnej”; 
 • sytuacja, w której „krajowa instytucja 

kontrolna nie ma niezbędnych uprawnień”; 
 • pojęcie kontroli przeprowadzanej 

przez Trybunał „w powiązaniu z krajo-
wymi instytucjami kontrolnymi”.

„Krajowa instytucja kontrolna”, o której 
mowa w art. 287 ust. 3, to organ publiczny, 
który, bez względu na to, jak został określo-
ny, ukonstytuowany i jak jest zorganizowa-
ny, wykonuje, na mocy prawa, najwyższą 
funkcję kontroli publicznej w danym pań-
stwie. O tym, co jest „krajową instytucją 
kontrolną” rozstrzygają normy prawa kra-
jowego i w praktyce nie ma wątpliwości, 
która instytucja w danym państwie człon-
kowskim UE pełni funkcję najwyższego 
organu kontroli. 

Partnerem ETO w przeprowadzaniu 
kontroli na terytorium państwa członkow-
skiego jest zatem najwyższy organ kontroli 
tego państwa, chyba że nie ma on wystar-
czających uprawnień. Wówczas partne-
rem ETO są „właściwe służby krajowe”, 
np. regionalne organy kontroli w państwie 

5 Przykładowo, w Niemczech większość środków otrzymywanych z budżetu UE jest zarządzana przez kra-
je związkowe, które nie podlegają kontroli Federalnej Izby Obrachunkowej Niemiec, lecz organów kontroli 
tych krajów. 

6 Rapport�d’information�déposé�par�la�Délégation�de�l’Assemblée�Nationale�pour�l’Union�Européenne�(1),�sur�
les�relations�entre�la�Cour�des�comptes�européenne�et�les�institutions�financières�nationales,�et�présenté�par�
M.�Pierre�Brana,�Député;�Assemblée�Nationale, nr 3505, 20 December 2001, ss. 17-18; J. Inghelram, The�
European�Court�of�Auditors:�Current�Legal�Issues, Common Market Law Review nr 37, 2000, ss. 138-139.

federalnym5, ministerstwa lub inne organy 
administracji.

Postanowienie, że kontrola w państwach 
członkowskich ma być prowadzona „w po-
wiązaniu z krajowymi instytucjami kon-
trolnymi” należy interpretować w kontek-
ście całego art. 287 ust. 3. Prawnie ozna-
cza ono przede wszystkim to, co wynika 
z kolejnych zdań tego przepisu: że ETO 
ma obowiązek poinformować NOK o za-
miarze przeprowadzenia kontroli w pań-
stwie członkowskim, natomiast NOK po-
winien zadeklarować, czy zamierza wziąć 
w niej udział. Posłużenie się w 1975 r. 
przez redaktorów ówczesnego art. 206a 
Traktatu (później art. 188c i art. 248, obec-
nie art. 287) niedookreślonym wyrażeniem 
„w powiązaniu z” można tłumaczyć chę-
cią uniknięcia terminu o wyraźnej treści 
prawnej. Jest to termin mało jurydycz-
ny, którego prawdopodobnie użyto po to, 
aby nie uzależnić za bardzo żadnej ze stron, 
przeciwnie – zaprojektować współpracę 
w taki sposób, aby zależała ona od dobrej 
woli obu stron6.

Kwestii współpracy ETO i NOK doty-
czy również Deklaracja nr 18 stanowiąca 
załącznik do Traktatu Nicejskiego z 26 lu-
tego 2001 r.: „Konferencja wzywa Trybunał 
Obrachunkowy i  krajowe instytucje 
kontrolne do poprawy ram i warunków 
ich współpracy, przy utrzymaniu ich au-
tonomii. W tym celu prezes Trybunału 
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Obrachunkowego może ustanowić komi-
tet do spraw kontaktów z przewodniczą-
cymi krajowych instytucji kontrolnych”. 
„Deklaracja” stworzyła podstawę dla dzia-
łającego od początku lat 60. Komitetu 
Kontaktowego NOK i ETO, utworzonego 
w celu ułatwienia współpracy pomiędzy 
tymi instytucjami7.

Warto również wskazać niedawne de-
klaracje, które podkreślają potrzebę roz-
woju współpracy kontrolnej pomiędzy 
Trybunałem a NOK:

 • ETO wymienia wśród swoich celów 
„poprawę współpracy dotyczącej kontro-
li środków publicznych przeznaczonych 
w budżecie UE i budżetach krajowych 
na realizację celów UE” oraz „dzielenie 
się wiedzą i doświadczeniem w zakresie 
kontroli wykorzystania środków UE”8;

 • Parlament Europejski wezwał do „po-
głębienia współpracy między krajowymi 
organami kontroli a Europejskim Trybu-
nałem Obrachunkowym w odniesieniu 
do kontroli nad zarządzaniem dzielonym 
zgodnie z art. 287 ust. 3 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej”9.

Udział NOK  
w wizytach kontrolnych ETO
Poniżej zaprezentowano liczbę wizyt kon-
trolnych ETO w niektórych państwach 
członkowskich w  latach 2015–2016 

7 Komitet Kontaktowy wielokrotnie rozważał sposób współpracy pomiędzy NOK a ETO, m.in. przyjął uchwały 
w sprawie usprawnienia koordynacji pomiędzy ETO a NOK (CC-R-1998-06) i poprawy procedury konsul-
tacyjnej ETO (CC-R-1998-05) oraz Zasady�przewodnie�współpracy (CC-R-2003-02); patrz: http://www.
eca.europa.eu/sites/cc/en/Pages/ccdefault.aspx. 

8 Strategia� ETO� na� lata� 2013–2017; <https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ 
STRATEGY2013-2017/STRATEGY2013-2017_PL.PDF>. 

9 Rezolucja�Parlamentu�Europejskiego�z�4.2.2014�w�sprawie�przyszłej�roli�Trybunału�Obrachunkowego.�Procedu-
ra�powoływania�członków�Trybunału�Obrachunkowego:�konsultacja�z�Parlamentem�Europejskim�(2012/2064 
(INI)); Dz.Urz. UE C 93, 24.3.2017, s. 6-13, ust. 17-21. 

wraz z informacją, w ilu z nich uczestni-
czyli kontrolerzy najwyższych organów 
kontroli. Nawet częściowe dane wskazują 
na znaczne zróżnicowanie praktyki (patrz 
tabela 1, s 51).

Modele współpracy

Forma udziału NOK w wizytach kon-
trolnych ETO zależy od niego: zgodnie 
z art. 287 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, NOK ma obowiązek 
współpracy z ETO w ramach wizyt ETO 
w danym państwie, przepis ten nie określa 
jednak sposobu współdziałania; nie ustala 
tego również żaden inny przepis prawa UE. 
Sprawia to, że współpraca NOK i ETO 
przebiega głównie na podstawie niepi-
sanych porozumień i zwyczajów. Nie-
które elementy trybu współdziałania zo-
stały wskazane w uchwałach Komitetu 
Kontaktowego, są one jednak raczej ogólne 
i niewiążące.

Wobec braku prawnych reguł, faktyczne 
sposoby współdziałania różnią się. Próbując 
scharakteryzować praktykę w różnych pań-
stwach i w różnych okresach, można wy-
szczególnić cztery modele udziału NOK 
w wizytach kontrolnych ETO:

 • model braku współpracy – NOK nie an-
gażuje się w kontakty pomiędzy ETO 
i krajowymi jednostkami kontrolowany-
mi (model rzadki);
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 • model bierny – „skrzynka kontaktowa” 
pomiędzy ETO a krajowymi jednostkami 
kontrolowanymi; 

 • model zaangażowany – towarzyszenie 
kontrolerom ETO i dostarczanie im in-
formacji (model najczęściej spotykany);

 • model aktywny – towarzyszenie kon-
trolerom ETO, dostarczanie im informacji 
oraz przeprowadzanie własnych kontroli 

10 Ponadto NOK Austrii monitoruje wszystkie kontrole ETO na terenie Austrii.
11 Wizyty kontrolne ETO we Francji są koordynowane przez Secrétariat�general�des�affaires�européennes, który 

jest organem administracyjnym podległym premierowi, odpowiedzialnym za koordynację międzyrządowych 
prac w kwestiach dotyczących UE. 

12 W tym 10 wizyt kontrolnych z udziałem organów kontroli właściwych krajów związkowych.
13 W tym 9 wizyt kontrolnych z udziałem organów kontroli właściwych krajów związkowych.
14 Patrz także sprawozdania z działalności ETO za lata 2009–2011 (które podają liczbę wizyt kontrolnych) oraz 

sprawozdanie za 2016 r. (które podaje liczbę dni spędzonych w trakcie kontroli w poszczególnych państwach 
członkowskich).

15 Wcześniejszą praktykę NOK Austrii przedstawia W. Wiklicky [w:] Austria�in�OECD, 1997, “Effects of Eu-
ropean Union Accession: Part II External Audit”, SIGMA Papers, nr 20, OECD Publishing, Paryż, s. 21-22.

w tych samych obszarach15; czasem wiąże 
się to ze współpracą w planowaniu tema-
tów kontroli (model bardzo rzadki). 

Dodatkowo, w ostatnich latach ETO 
coraz częściej przeprowadza kontrole 
w państwach członkowskich na podstawie 
samych tylko kwestionariuszy, bez wizy-
ty „na miejscu”. Niekiedy NOK wspierają 
ETO pozyskując dokumentację do badań 

2015 2016

Wizyty kontrolne 
ETO

W tym z udziałem 
kontrolerów NOK

Wizyty kontrolne 
ETO

W tym z udziałem 
kontrolerów NOK

Austria10 12 1 10 2

Bułgaria 6 2 7 6

Cypr 1 1 1 1

Czechy 7 7 14 13

Dania 1 1 4 4

Francja11 38 0 37 0

Grecja 8 1 11 6

Hiszpania 30 9 45 8

Litwa 5 3 7 4

Łotwa 1 0 2 2

Malta 2 2 4 4

Niemcy 31 1412 41 1113

Polska 25 10 17 13

Słowacja 13 2 5 2

Źródło: Najwyższe organy kontroli14.

Tabela 1. Udział NOK w wizytach kontrolnych ETO w państwach członkowskich



52 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Jacek Mazur

wynikających z ankiet lub weryfikując in-
formacje.

Powiadamianie 
o wizytach kontrolnych ETO

W każdym miesiącu ETO informuje NOK 
o wizytach kontrolnych, jakie planuje prze-
prowadzić w danym państwie w kolejnych 
czterech miesiącach. Są to informacje 
wstępne (np. skrót nazwy jednostki or-
ganizacyjnej ETO, ogólny obszar kontro-
li, nazwisko członka ETO nadzorującego 
kontrolę, nazwiska kontrolerów i numer 
kontroli). 

Bez dodatkowego kontaktu nie da się 
zidentyfikować przedmiotu kontroli, tak 
aby można było określić, jaka jednostka 
organizacyjna NOK będzie właściwa 
do danej kontroli, od czego zależy możli-
wość wyznaczenia kontrolera (kontrole-
rów), którzy mieliby wziąć w niej udział. 
Zaproponowano zatem, aby informu-
jąc o planowanej kontroli, ETO określał 
jej temat, rodzaje kontrolowanych jedno-
stek oraz region państwa, w którym się ona 
odbędzie16. Dane te są zawarte dopiero 
w piśmie powiadamiającym, podpisanym 
przez członka ETO, które wpływa zwykle 
na kilka tygodni przed przyjazdem kon-
trolerów ETO; czasem wcześniej.

Działania po otrzymaniu 
powiadomienia ETO

Po otrzymaniu pisma powiadamiające-
go, NOK odpowiada – zgodnie z art. 287 

16 Report prepared by the Working Group „The�Relationship�between�the�European�Court�of�Auditors�and�the�
Supreme�Audit�Institutions�of�the�Member�States�–�Co-operation,�Working�Relations�and�Procedures”�on�the�
meaning�for�practical�co-operation�of�the�provision�in�art.�188c�no.�3�EC�treaty�regarding�the�ECA’s�mission�
to�be�carried�out�“in�liaison�with”�the�national�audit�institutions; Bundesrechnungshof, 28 September 1998.

ust. 3 Traktatu – czy zamierza uczestni-
czyć w wizycie kontrolnej.

Do niedawna, po otrzymaniu pisma po-
wiadamiającego, najwyższy organ kontroli 
kontaktował się z podmiotami krajowymi 
objętymi kontrolą (zwykle nie z konkret-
nymi osobami, np. rolnikami-beneficjen-
tami pomocy, lecz z organami zarządza-
jącymi środkami UE), informując o kon-
troli oraz zwracając się o przygotowanie 
konkretnych dokumentów i informacji. 
Zasada kontaktowania się ETO z jed-
nostkami krajowymi za pośrednictwem 
NOK wynika pośrednio z art. 287 ust. 3 
Traktatu.

W latach 2016–2017, z inicjatywy ETO, 
nastąpiła zmiana trybu korespondencji 
pomiędzy ETO i krajowymi administra-
cjami:

 • wiele NOK podjęło decyzję o zaprze-
staniu pełnienia roli koordynatora wizyt 
kontrolnych Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, w wyniku czego ETO 
przedkłada dokumenty bezpośrednio wła-
dzom krajowym, a NOK jest o tym bieżąco 
informowany;

 • niektóre NOK zdecydowały o kon-
tynuowaniu roli koordynacyjnej wizyt 
kontrol nych ETO w swoich państwach, 
jednakże kopie właściwych dokumentów 
ETO (np. o wstępnych ustaleniach kon-
troli) są równolegle wysyłane do władz 
krajowych, tak aby mogły one niezwłocz-
nie rozpocząć badanie podniesionych 
kwestii.
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Powody udziału NOK  
w wizytach kontrolnych ETO

Niektóre NOK uczestniczą w większo-
ści wizyt kontrolnych ETO przeprowa-
dzanych w ich państwach, zwłaszcza 
w kontrolach wykonania zadań, nato-
miast rzadziej w kontrolach, których 
celem jest sprawdzenie wiarygodności 
rachunków (rozliczenia) UE oraz legal-
ności i prawidłowości operacji leżących 
u ich podstaw (tzw. kontrole DAS). 
Udział ten może dotyczyć wszystkich 
lub części czynności kontrolnych: cza-
sem kontrolerzy NOK uczestniczą w całej 
wizycie kontrolnej, podczas gdy w in-
nych wypadkach – tylko w spotkaniach 
o większym znaczeniu z punktu widzenia 
ich instytucji.

NOK zakładają, że są partnerami ETO 
i dlatego wyjaśniają jego kontrolerom 
szczegóły krajowych systemów praw-
nych i administracyjnych, ponadto obja-
śniają funkcjonowanie ETO władzom pu-
blicznym w swoim kraju. Z zasady lojalnej 
współpracy (art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej) wynika, że NOK powinny 
ułatwiać przeprowadzanie wizyt kontrol-
nych ETO w sposób, który najlepiej służy 
wszystkim stronom.

Ponadto NOK podejmują decyzje 
o udziale w wizytach kontrolnych ETO 
dla uzyskania wczesnego dostępu do in-
formacji na temat ustaleń, jakie wynika-
ją z danej wizyty oraz w celu wsparcia 
kontrolerów ETO w lepszym rozumie-
niu tych ustaleń w kontekście krajowym. 
Niektóre NOK uważają, że wspieranie 
administracji krajowej jest ich obowiąz-
kiem, tak aby zapobiegać błędom i nie do-
puścić do zmniejszenia funduszy przy-
znanych danemu państwu przez Komisję 

lub wycofania środków wcześniej przy-
znanych.

Udział kontrolerów NOK  
w wizytach kontrolnych ETO

Krótko ujmując bardzo zróżnicowaną prak-
tykę, można stwierdzić, że udział kontro-
lerów NOK w kontroli ETO najczęściej 
obejmuje wszystkie lub niektóre z nastę-
pujących działań: 
1. Przed wizytą – wstępne kontakty z kon-
trolerami ETO i przedstawicielami jed-
nostek kontrolowanych; 
2. Czasem – monitorowanie przygotowania 
przez jednostki kontrolowane dokumen-
tacji i informacji wymaganych przez ETO; 
3. Udział w spotkaniu otwierającym; 
4. Asystowanie w charakterze obserwa-
tora w czynnościach kontrolnych ETO; 
5. Czasem – konsultacje z kontrolerami 
ETO w kwestiach dotyczących kontro-
lowanej tematyki lub krajowego ustawo-
dawstwa; 
6. Udział w  spotkaniu końcowym 
oraz podsumowaniu wstępnych ustaleń 
kontroli ETO.

Efektywność udziału kontrolerów NOK 
w tych wizytach zależy od wielu czynni-
ków, w tym od znajomości wewnętrznych 
dokumentów ETO dotyczącej danej kon-
troli. Wizyta jest tylko częścią procedu-
ry kontrolnej i poprzedza ją przygotowa-
nie kontroli na podstawie zgromadzonej 
dokumentacji (łącznie z dokumentami 
dostarczonymi przez administrację kra-
jową i jednostki kontrolowane), po któ-
rym ma miejsce analiza dokumentów 
pozyskanych w trakcie wizyty; obejmuje 
również kontakty z Komisją (podstawo-
wą jednostką kontrolowaną), przy czym 
wszystkie elementy są istotne. Krótka 
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wizyta w danym państwie, która zwykle 
trwa kilka dni, ma na celu umożliwienie 
kontrolerom ETO zrozumienie funkcjo-
nowania badanego obszaru, sprawdzenie, 
czy dokumentacja otrzymana przed wizytą 
jest prawidłowa, zbadanie ewidencji księ-
gowej na podstawie statystycznego doboru 
próby oraz weryfikację przyjętych założeń. 

Osobie, która dysponuje tylko wiedzą 
uzyskaną podczas spotkań, może być trud-
no zorientować się, o co chodzi. Zatem 
jeśli kontroler NOK nie jest w pełni za-
znajomiony z dokumentami pozyskanymi 
przed wizytą, jego udział w czynnościach 
kontrolerów ETO w jednostce kontrolo-
wanej będzie raczej bierny.

Wzajemne korzyści

Próbując podsumować udział kontrole-
rów NOK w wizytach ETO można oce-
nić, że najczęściej klimat współpracy 
jest dobry, oparty na wzajemnym szacun-
ku i zaufaniu. Jako profesjonaliści, którzy 
rozumieją swoje potrzeby, starają się do-
starczyć rzeczowe informacje, wyjaśnić 
sporne punkty. Po zakończeniu wizyty 
kontrolerzy ETO z reguły omawiają stwier-
dzone uchybienia z kontrolerami NOK. 
Owe informacje są wstępne i niewiążące, 
lecz istotne dla NOK, które dzięki temu 
mogą dowiedzieć się, jak kontrolerzy ETO 
postrzegają błędy w funkcjonowaniu ad-
ministracji krajowej. 

Współpraca jest przydatna dla obu stron, 
ponieważ ETO może korzystać z wiedzy 
NOK na temat administracji w ich krajach. 
Ułatwia to również pokonanie bariery ję-
zykowej i pozwala dokładniej określić klu-
czowe kwestie. NOK mogą zyskać lepsze 
zrozumienie programów UE i konkretnych 
projektów, które warto poddać kontroli. 

Zarazem realizacja obowiązków wyni-
kających z Traktatu – zwłaszcza przekazy-
wanie ETO, na jego żądanie, dokumentów 
i informacji – może czasem stanowić ob-
ciążenie dla NOK i wymagać dodatkowej 
pracy w obszarach, których nie zamierza 
lub nie może on kontrolować, co w kon-
sekwencji może powodować ograniczenie 
możliwości przeprowadzania jego własnych 
kontroli.

Działania na rzecz zmniejszenia 
ryzyka nakładania się kontroli
Informowanie o kontrolach
Sprawozdania z kontroli ETO i NOK są pu-
blicznie dostępne, jednakże obecnie mamy 
dostęp do tak dużej ilości danych, że warto 
jest przekazywać wybranym odbiorcom 
i interesariuszom informacje, które są kie-
rowane właśnie do nich.

Jednym z celów strategicznych Komitetu 
Kontaktowego – zgodnie z jego „misją” 
– jest rozwijanie dialogu i współpracy 
w sprawach kontroli. Cel ten jest reali-
zowany głównie przez wymianę wiedzy 
i doświadczeń dotyczących UE, w tym in-
formacji na temat kontroli zarządzania 
i wykorzystania środków unijnych (kon-
trole w obszarze UE), a zwłaszcza stoso-
wanego w nich podejścia i wyników kon-
troli. Ułatwia to wzajemne zrozumienie, 
co może zaowocować nowymi pomysła-
mi kontroli dotyczących UE, zwłaszcza 
na etapie ich planowania i przygotowania 
(np. przy analizie ryzyka).

Informacje dotyczące kontroli NOK 
w obszarze UE są przekazywane nastę-
pująco: 

 • w 2009 r. wprowadzono mechanizm 
umieszczania informacji o kontrolach NOK 
w obszarze UE w portalu intranetowym 
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Komitetu Kontaktowego (CIRCABC 
– strona wewnętrzna, chroniona hasłem); 
w 2015 r. zostało to zastąpione ogólną bazą 
danych na temat kontroli prowadzoną 
przez EUROSAI (baza ogólnodostępna, 
przyjazna użytkownikowi, z wbudowa-
ną wyszukiwarką), z tym że informacje 
o kontrolach sprzed 2016 r. są dostępne 
tylko na CIRCABC;

 • zwykle 2-3 kontrole NOK w obszarze 
UE są przedstawiane na corocznych zebra-
niach Komitetu Kontaktowego; prezentacje 
te mają na celu zwrócenie uwagi na nowe 
tematy i nowe podejścia do kontroli;

 • ETO przesyła pocztą elektroniczną 
do wielu adresatów informacje o swoim 
„Sprawozdaniu rocznym” i sprawozdaniach 
specjalnych (wraz z linkami);

 • niektóre NOK publikują informacje 
o kontrolach w obszarze UE na stronach 
internetowych, zamieszczając tłumacze-
nia syntez lub, czasem, pełne angielskie 
wersje sprawozdań z kontroli;

 • do niedawna NOK Holandii przygo-
towywał coroczną listę tytułów kontro-
li w obszarze UE, przeprowadzonych 
przez NOK w danym roku.

Informowanie o planach kontroli

Zgodnie z uchwałą Komitetu Kontakto wego 
z 1998 r. „ETO i każdy krajowy organ kon-
troli – jeśli pozwalają na to przepisy prawne 
– powinny dążyć do corocznej wymiany 
wieloletnich planów kontroli (obejmują-
cych najbliższe 2-3 lata) i planów rocznych 
w zakresie w jakim dotyczą one środków 
UE; plany te powinny zawierać jasny opis 

17 Uchwała�na�temat�poprawy�koordynacji�pomiędzy�ETO�i�NOK (CC-R-1998-06). 
18 Rezolucja�Parlamentu�Europejskiego�z�4.2.2014�o�przyszłej�roli�Europejskiego�Trybunału�Obrachunkowego, ust. 18. 

kontrolowanej tematyki i jednostek”17. 
Postanowienie to jest częściowo realizo-
wane: niektóre NOK przedkładają wykazy 
swoich kontroli dotyczących zarządzania 
i wykorzystania środków UE (do niedaw-
na były one dostępne na portalu Komitetu 
Kontaktowego); ETO dostarcza NOK ogól-
ne opisy swoich planów rocznych (bez in-
formacji, w którym państwie członkow-
skim jakie kontrole będą przeprowadzane).

Sprawa nie jest prosta. Wiele NOK pu-
blikuje swoje roczne plany kontroli (nie-
które także w języku angielskim), podczas 
gdy inne tego nie robią. NOK stwierdzają, 
że trudno jest szczegółowo określić kon-
trole w obszarze UE. Niektóre NOK prze-
szły z systemu planowania rocznego na sys-
tem, w którym kontrole są programowane 
co trzy-cztery miesiące, tak aby na bieżąco 
reagować na ważne, aktualne problemy. 
Niezależnie od tych przeszkód, wydaje 
się możliwe wypracowanie praktyki in-
formowania o rocznych i wieloletnich pla-
nach kontroli, w zakresie, w jakim nie ma 
ograniczeń prawnych.

Koordynowanie planów kontroli

Parlament Europejski zaproponował, 
aby ETO i NOK dążyły do „koordynacji 
swoich zasobów w celu dokonania oceny 
wydatków i wyników budżetu UE, unika-
jąc podwajania prac kontrolnych i dzieląc 
się informacjami w zakresie kontroli, iden-
tyfikując obszary ryzyka”18. Jest to postu-
lat bardzo trudny do wykonania. Zwykle 
Trybunał i NOK rozpoczynają prace 
nad projektem rocznego planu kontroli 
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w okresie od półtora roku do dwóch lat 
wcześniej; jest to bardzo wymagająca i cza-
sochłonna praca, w którą zwykle zaanga-
żowane są wszystkie jednostki organiza-
cyjne. Włączenie uczestników zewnętrz-
nych jeszcze bardziej skomplikowałoby tę 
procedurę. Ponadto, z prawnego punktu 
widzenia, nie wydaje się możliwe wprowa-
dzenie formalnego mechanizmu uzgadnia-
nia planów kontroli ETO i NOK ze wzglę-
du na ich pozycję w Unii Europejskiej 
lub w systemie organów danego państwa.

Warto jednak rozważyć wprowadzenie 
mniej formalnych mechanizmów, które by-
łyby oparte na dobrowolnej współpracy 
pomiędzy ETO a NOK, takich jak:
a) zgłaszanie sugestii tematów, które można 
włączyć do planu kontroli innego organu;
b) wzajemne konsultowanie projektów 
planów kontroli.

Ponieważ sugestie tematów kontro-
li i uwagi do projektów planów kontroli 
nie są wiążące, wprowadzenie tego ro-
dzaju mechanizmów nie będzie miało 
wpływu na status prawny ETO i NOK. 
W rzeczywistości takie praktyki czasem 
już występują, zwłaszcza gdy członkowie 
ETO utrzymują bliskie kontakty z organa-
mi kontroli swoich państw. W ten sposób 
idea koordynacji planów kontroli zaczyna 
być stopniowo realizowana, zmniejszając 
ryzyko nakładania się kontroli.

Sugerowanie tematów  
kontroli doraźnych

Ze względu na wieloetapową i skompli-
kowaną procedurę przygotowania planów 
kontroli jest mało prawdopodobne, że temat 

19 Sprawozdanie�roczne�ETO�na�temat�wykonania�budżetu�w�2014�r.; Dz.Urz. UE C 371, 10.11.2015, s. 99, ust. 3.38.

kontroli zaproponowany przez jeden organ 
zostanie włączony do rocznego planu innego 
organu kontroli. Wydaje się nieco bardziej 
możliwe, że pewien organ kontroli przyj-
mie propozycję przeprowadzenia konkret-
nej kontroli poza rocznym planem pracy 
– jako kontroli doraźnej. Owa sugestia może 
być motywowana tym, że organ proponują-
cy nie jest uprawniony do przeprowadzenia 
takiej kontroli (a adresat propozycji – jest) 
lub że ułatwi to sprawdzenie realizacji za-
leceń wcześniejszych kontroli. Oczywiście, 
sugestia może nie zostać przyjęta, bowiem 
zależy to od wielu czynników, zarówno me-
rytorycznych, jak i organizacyjnych, a przede 
wszystkim od dostępnych zasobów.

Przykładowo, w październiku 2014 r. 
ETO zwrócił się do NOK o udział w swo-
jej kontroli oraz o przygotowanie: a) ana-
lizy i oceny spójności pomiędzy Strategią 
Europa 2020, umowami partnerski-
mi i programami operacyjnymi na lata 
2014–2020; b) analizy i oceny czy odpo-
wiednio podkreślono rezultaty umów part-
nerskich i programów operacyjnych na lata 
2014–2020. Tylko dwa NOK (portugalski 
i polski) były w stanie spełnić wówczas tę 
prośbę; przekazane przez nich informacje 
zostały wykorzystane w „Sprawozdaniu 
rocznym” ETO za rok 201419.

Kontrole we współdziałaniu
Rodzaje kontroli we współdziałaniu

Kontrole przeprowadzane przy zaangażowa-
niu dwóch lub więcej NOK można podzielić 
na równoległe, koordynowane i wspólne:

 • Kontrole równoległe: dwa lub więcej naj-
wyższe organy kontroli podejmują decyzję 
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o przeprowadzeniu podobnych kontroli. 
Metodyka i podejście kontrolne mogą być 
wspólne. Kontrola jest prowadzona mniej 
więcej w tym samym czasie przez osobne 
zespoły kontrolerów, raportujące swoim 
własnym organom kierowniczym w ra-
mach uprawnień danego NOK;

 • Kontrole koordynowane: kontrola ko-
ordynowana jest albo kontrolą wspólną 
z odrębnymi sprawozdaniami przedkła-
danymi własnym organom kierowniczym, 
albo kontrolą równoległą ze wspólnym 
sprawozdaniem, które zostaje opracowane 
obok sprawozdań krajowych; 

 • Kontrole wspólne: kluczowe decy-
zje są podejmowane wspólnie. Kontrola 
jest prowadzona przez jeden zespół, złożo-
ny z kontrolerów z dwu lub więcej NOK, 
którzy zwykle opracowują jedno wspólne 
sprawozdanie, przedkładane następnie 
organom kierowniczym każdego z uczest-
niczących NOK20.

Dotychczasowe próby

Od początku swojej współpracy ETO 
i NOK podejmują próby prowadzenia 
kontroli we współdziałaniu. Nie ma wielu 
informacji na ten temat, zatem przedsta-
wienie takich przedsięwzięć jest trudne 
i można podać tylko kilka przykładów: 

20 ISSAI 5800. Guide on Cooperative Audit, 2016.<http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/ 
4-auditing- guidelines.htm>. 

21 H. Lopes: Portugal�in�OECD, 1997 r. „Effects”, etc., s. 90-91. 
22 La�coopération�entre�la�Cour�des�comptes�européenne�et�la�Cour�des�comptes�italienne.�Examen�comparé�

de�la�méthodologie�des�procédés�de�contrôle, Rome, 27 June 2008.
23 Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ETO a NIK, podpisanego 27.10.2014. Patrz też Sprawozdanie�spe-

cjalne�ETO�nr�06/2016�„Zwalczanie,�kontrola�i�monitorowanie�programów�zapobiegania�chorobom�zwierzęcym”, s. 17.
24 Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy ETO, NOK Chorwacji i NIK, podpisanego 7.3.2016. Patrz też: 

The�highest-value�audit�in�2016; <https://www.nik.gov.pl/en/news/the-highest-value-audit-in-2016.html>.
25 Na przykład kontrola VAT w handlu wewnątrzunijnym (1994), siedem kontroli równoległych Funduszy Struk-

turalnych (2000–2017) przeprowadzonych przez grupę roboczą, pilotażowa kontrola dostępu NOK do  

 • od 1996 do 1998 r. Trybunał Obrachun-
kowy Portugalii i ETO przeprowadziły 
wspólne kontrole w obszarze rolnictwa 
i Funduszy Strukturalnych21;

 • w 2009 r. ETO i Trybunał Obrachun-
kowy Włoch przeprowadziły równoległą 
kontrolę gospodarnego zarządzania Fun-
duszami Strukturalnymi (zamknięcie pro-
gramu na lata 2000–2006)22;

 • w latach 2010–2011 ETO oraz NOK 
Czech i Holandii przeprowadziły koor-
dynowane kontrole równoległe wydatków 
na Wspólną Politykę Rolną; 

 • w 2014 r. ETO i Najwyższa Izba Kontroli 
przeprowadziły kontrolę koordynowaną 
w ramach wizyty kontrolnej Trybunału 
w Polsce (zadanie kontrolne „Zwalczanie, 
kontrola i monitorowanie chorób zwie-
rzęcych”)23;

 • w 2016 r. ETO, NOK Chorwacji i Naj-
wyższa Izba Kontroli przeprowadziły kon-
trolę koordynowaną w zakresie planowa-
nia i przeprowadzenia kontroli wykonania 
zadań dotyczącej skuteczności Inicjatywy 
„Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów 
dla Europejskich Regionów (JASPERS)”24;

 • ponadto od 1994 do 2017 r. ponad 
20 kontroli równoległych/koordynowa-
nych zostało przeprowadzonych w ramach 
działalności Komitetu Kontaktowego25, 
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przy czym ETO uczestniczył zwykle w roli 
obserwatora i nie przeprowadzał własnych 
kontroli.

Wspólną cechą większości tych pro-
jektów był ograniczony zakres koordyna-
cji, ponieważ chodziło zwykle o kontrole 
równoległe, gdzie uzgadniano tylko ogól-
ny temat i ramy czasowe kontroli. NOK 
miały ograniczony wpływ na projekto-
wanie kontroli prowadzonych we współ-
działaniu z ETO, zwłaszcza na metody 
kontroli26. Kontrole Wspólnej Polityki 
Rolnej i JASPERS były prawdopodobnie 
pierwszymi kontrolami prowadzonymi 
we współpracy z ETO, w których NOK 
zostały zaproszone do niej na etapie pro-
gramowania kontroli.

Nakłady i korzyści

Kontrole we współdziałaniu zawsze wy-
magają dodatkowych wysiłków każdej 
ze stron:

 • zapewnienie zasobów, szczegółowe ter-
miny, planowanie i programowanie kontroli 
muszą nastąpić z dużym wyprzedzeniem;

 • wybrany temat powinien być interesu-
jący dla ogółu partnerów i dotyczyć ob-
szaru, gdzie finansowanie unijne i krajowe 
jest powiązane oraz gdzie istnieje zwią-
zek pomiędzy ustawodawstwem unijnym 
i krajowym;

 • przygotowanie kontroli musi objąć 
np. wymianę informacji na temat regulacji 

głównych instytucji nadzoru finansowego w państwach członkowskich UE (2012), koordynowana kontrola 
wdrażania przepisów unijnych dotycząca transportu odpadów (2013).

26 Szczegółowe przyczyny, dla których NOK Danii uznał za niemożliwe współuczestniczenie w kontrolach ETO 
zostały zawarte w Memorandum�dla�Duńskiej�Komisji�Rachunków�Publicznych�nt.�sprawozdania�rocznego�ETO�
za�2008�r., Rigsrevisionen, December 2009, s. 5, ust. 15-17 <http://uk.rigsrevisionen.dk/media/1892706/
sekr03_09.pdf>.

27 H. Lopes, op. cit. 

krajowych i unijnych, dyskusję nad pro-
gramem kontroli, ustalenie kryteriów wy-
boru projektów do skontrolowania, jasne 
i wspólne określenie metod kontroli;

 • trzeba przewidzieć kontakty/spotkania 
robocze w trakcie kontroli;

 • szczególnie trudne jest sporządzenie 
wspólnego sprawozdania – ze względu 
na różnice w motywacji, kręgu adresatów 
i sposobie postrzegania wyników kontroli27.

Tego rodzaju kontrole umożliwiają ca-
łościowe badanie wybranych kwestii. 
Przykładowo, w trakcie kontroli wydat-
ków na Wspólną Politykę Rolną, przepro-
wadzonej w 2010–2011 przez ETO i NOK 
Holandii, zostały zbadane oba systemy 
i poszczególne operacje (holenderskie 
podejście „systemowe” połączone z me-
todyką DAS). Strony przeprowadziły 
kontrolę uwzględniając kombinację obu 
podejść. Każda ze stron wykorzystała wy-
niki działań kontrolnych do przygotowa-
nia własnego sprawozdania. Wymieniono 
dokumentację kontrolną, wspólnie plano-
wano i przeprowadzono czynności kon-
trolne oraz wspólnie omówiono ustale-
nia, które każdy partner mógł wykorzy-
stać do wyciągnięcia własnych wniosków 
i jednocześnie dokonać analizy zastoso-
wanych metod. Udział w takiej kontroli 
był czasochłonny dla obu organów, a ETO 
musiał wykonać o wiele więcej operacji 
(testów kontrolnych) niż w wypadku 
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„tradycyjnej” metodyki (doboru próby) 
DAS. Jednakże współpraca z partnerem 
holenderskim umożliwiła ETO lepsze zro-
zumienie tematyki i sformułowanie dodat-
kowych wniosków i zaleceń, co nie byłoby 
możliwe, gdyby przeprowadzał kontrolę 
samodzielnie.

Podczas kontroli wpływu inicjatywy 
JASPERS kontrolerzy z ETO i NOK Chor-
wacji i Polski odnotowali wiele pozytyw-
nych skutków i przykładów wartości do-
danej, takich jak:

 • innowacyjne i wielowarstwowe podej-
ście do tematu kontroli (z perspektywy 
UE i z perspektywy krajowej, tj. z per-
spektywy beneficjenta);

 • wymiana wiedzy i doświadczeń;
 • wzbogacenie metodyki i podejścia kon-

trolnego;
 • porównawcze podejście do metod pracy 

oraz zestawienie i wzajemna weryfikacja 
uzyskanych wyników – pomiędzy najwyż-
szymi organami kontroli Chorwacji i Polski 
oraz obu NOK a ETO. 

Budowa zaufania

ETO i NOK ostrożnie podchodzą do pro-
pozycji prowadzenia kontroli we współ-
działaniu, zwłaszcza z powodu: 

 • troski o stosowanie poprawnej meto-
dyki kontroli przy założeniu, że wyniki 
prac innych kontrolerów można wykorzy-
stać tylko wtedy, jeśli podejście kontrolne 
jest takie samo; w praktyce, choć ETO 
i NOK przestrzegają tych samych między-
narodowych standardów, ich metodyki 
kontroli mogą się różnić;

 • różnic w organizacji, funkcjonowaniu 
i szczegółowych procedurach kontroli;

 • niewystarczającego poziomu zaufa-
nia pomiędzy ETO a NOK: kompromis 

w zakresie metodyki kontroli bywa czasem 
postrzegany jako podważenie niezależ-
ności; jednak niezależność nie może być 
zagrożona przez podjęcie suwerennej de-
cyzji o dobrowolnej współpracy z innym 
organem kontroli oraz wzajemne zbliżenie 
metodyki kontroli.

Uwagi końcowe
Od utworzenia w 1977 r. ETO wspólnie 
z NOK podejmują istotne, różnorodne, 
często czasochłonne i wymagające wysiłku 
działania ukierunkowane na wypracowa-
nie i rozwijanie współpracy w tematyce 
kontroli zarządzania i wykorzystania środ-
ków UE. Zaowocowało to wypracowaniem 
dobrych praktyk i wielu kontaktów zawo-
dowych. Są one różne w poszczególnych 
krajach, a artykuł przedstawia tylko ogra-
niczone informacje na ten temat.

Jednakże wydaje się, że wciąż istnieją 
możliwości rozwoju współpracy i dlate-
go warto rozważyć następujące kwestie, 
w szczególności:
1. Artykuł 287 ust. 3 Traktatu, który do-
tyczy przeprowadzania kontroli ETO 
w państwach członkowskich „w powią-
zaniu z krajowymi instytucjami kontrol-
nymi” jest realizowany raczej w wąskim 
rozumieniu. Powstaje pytanie, czy moż-
liwa jest inna interpretacja tego przepisu, 
która by bardziej promowała współpracę 
pomiędzy ETO i NOK?

2. Jakie działania należałoby podjąć dla wy-
eliminowania (lub choćby zmniejszenia) 
ryzyka nakładania się kontroli ETO i NOK? 
Stosowane dotychczas rozwiązania organi-
zacyjne nie zapobiegają sytuacji, w której od-
rębne zespoły kontrolerów ETO i NOK kon-
trolują ten sam temat w tym samym czasie, 
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potencjalnie w tych samych jednostkach 
krajowych, żądają tych samych dokumen-
tów itp., choć w ramach różnych procedur.

Możliwość konsultowania programów 
kontroli i wyników kontroli prowadzo-
nych przez inne organy kontroli może 
przyczynić się do lepszego wzajemnego 
zrozumienia oraz może zaowocować no-
wymi pomysłami kontroli w obszarze UE, 
zwłaszcza na etapie planowania i przygo-
towania kontroli.

3. Ponieważ mandaty ETO i NOK w za-
kresie kontroli zarządzania i wykorzystania 
środków UE częściowo pokrywają się, do-
browolna współpraca, obejmująca kontrole 
we współdziałaniu, wydaje się pożądana. 
Oczywiście, wiąże się ona z dodatkowy-
mi kosztami i początkowo korzyści mogą 
być nieproporcjonalnie małe w stosunku 
do poniesionych nakładów.

Jednakże możliwość przedstawie-
nia wniosków z kontroli w szerszej skali 
(co nie jest łatwe, jeśli ETO i NOK działają 

osobno), stanowi istotną wartość dodaną. 
NOK i ETO mają inne – lecz uzupełniające 
się – uprawnienia; jeśli organy te współ-
pracują, wyniki ich kontroli prezentują 
bardziej całościowe, wszechstronne infor-
macje. Budowanie wzajemnego zaufania 
jest również dodatkową wartością wspól-
nych działań.

4. Czy  istniejące sposoby współpra-
cy pomiędzy ETO a NOK wspomagają 
je w prze prowadzaniu ich własnych kon-
troli? Czy ETO i NOK są w stanie zapewnić 
obywateli UE, że ich współpraca koncen-
truje się na właściwych obszarach, jest od-
powiednio zorganizowana i służy osiągnię-
ciu zamierzonych rezultatów?

dr JACEK MAZUR 
radca prezesa NIK, 
kontroler Europejskiego Instytutu  
Uniwersyteckiego we Florencji

Słowa kluczowe: Europejski Trybunał Obrachunkowy, ETO, NOK, kontrole, UE, współpraca 
ETO i NOK 

Key words: European Court of Auditors, ECA, SAI, audits, EU, ECA and SAI cooperation
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Cooperation Between the European Court 
of Auditors and Supreme Audit Institutions 
of the Member States in Audits

The audit remit of the European Court of Auditors (ECA) partly over-
laps with that of the Supreme Audit Institution (SAI1) of an EU Member 
State, which is to  audit the management and utilisation of EU funds. 
Both institutions partly share stakeholders: the citizens of the European  
Union. Despite their different positions in the organisation of a  given 
State or the European Union, as well as the many differences in their 
powers, organisation, procedures and audit methodology, the ECA and 
SAIs partly conduct the same activity, i.e. systematic and independent 
examination of the management and utilisation of EU funds. This simila-
rity constitutes a natural precondition for their cooperation. This article 
discusses the main areas in which the ECA and SAIs cooperate: 1) par-
ticipation of SAIs in ECA audit visits to  Member States; 2)  activities 
to mitigate the risk of duplicated audits; 3) cooperative audits.

JACEK MAZUR

I. Background
Overlapping competences

Each audit body has its own distinct sphere  
of competence. However, the ECA’s man-
date and the mandate given to SAIs by the 
authorities (administration) of a given 

 The�article�was�first�published�in�the�book�“European�Court�of�Auditors�1977-2017.�40�Years�of�Public� 
Auditing”,�Luxembourg�2017,�pp.�63-77,�available�at:�https://publications.europa.eu/pl/publication-detail 
/-/publication/9fa7ca4d-aefa-11e7-837e-01aa75ed71a1.

1 The Supreme Audit Institutions of EU Member States are hereinafter referred to as „SAIs”.

Member State to audit the management 
and utilisation of European Union funds 
partly overlap.

SAIs audit national-budget implement-
ation and the activities of the administra-
tion in their country, including the mana-
gement and utilisation of EU funds in the 
context of the national budget.



62 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Jacek Mazur

The ECA mainly audits the Commission. 
According to Article 317 of the Treaty on 
the Functioning of the European Union, 
„The Commission shall implement the 
budget [...] on its own responsibility [...]”. 
Although about 80% of expenditure is in-
curred by the central, regional and local 
bodies of the individual Member States, 
it is executed on the basis of shared mana-
gement, therefore the Commission bears 
responsibility for the implementation of the 
entire budget. The audit of the Commission 
is also regulated by Article 287(1), which 
stipulates the ECA’s competences.

In compliance with these provisions, the 
ECA audits the revenue and expenditure of 
the EU budget and the activity of the EU 
institutions and other bodies. At the same 
time (according to Article 287(3)) the audit 
shall be „if necessary, performed on the spot 
[...] in the Member States, including on the 
premises of any natural or legal person in 
receipt of payments from the budget”. This 
means that when the ECA audits the imple-
mentation of the EU budget, it sometimes 
audits not only the Commission but also, 
inter alia, the administrations of the Member 
States, as well as legal and natural persons 
in those countries, provided that they ma-
nage or use EU funds. In this context, it is 
from time to time suggested that the ECA 
also audit the activity of the Member States 
themselves (for instance when it audits the 
activity of the national Minister of Finance, 
who performs tasks related to the manage-
ment of EU funds, in a given country).

2 State Audit in the European Union, National Audit Office, 2nd edition, London 2002.
3 However, the ECA regularly presents its audit results to national parliaments and other national bodies, and 

the SAIs sometimes present their audit results to the EU institutions.

Diversification of the SAIs

Cooperation between the ECA and the 
SAIs is influenced by the different com-
petences and modus operandi of the SAIs. 
The legal status of these bodies differs 
according to, among other things, their 
organisation (courts of audit and audit of-
fices), operating procedures and mandate 
(for instance, imposition of binding senten-
ces and/or presentation of audit findings 
and recommendations to the auditee and 
parliament)2.

Various roles

The ECA’s main stakeholders are the 
EU institutions and EU citizens, where-
as those of the SAIs are the national ones. 
When reporting on audits of national en-
tities that manage or utilise EU funds, the 
ECA reports to the EU institutions, i.e. 
the European Council and the European 
Parliament, and not to the bodies of the 
Member States, whereas a SAI that has 
audited national entities that manage or 
utilise EU funds reports to the national 
parliament (and other national bodies), 
and not to the EU institutions3. The above 
impacts the audit approach: when exa-
mining EU-related issues, a SAI mainly 
considers matters of significance to the 
national budget and, in general, the na-
tional interest, taking into account, above 
all, the needs of the national parliament.

This means that, when auditing 
EU-related issues, an SAI considers qu-
estions such as the following:
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 • Does the government act to prevent unne-
cessary duplication of national and EU sub-
sidies (grants, etc.) with similar objectives?

 • Does the government, while acting wi-
thin the Council, endeavour to ensure that 
the rules on the management of EU funds 
are consistent with national regulations?

 • Does the government concern itself with 
proper design of the EU budget?

 • While acting within the Council, does 
the government sufficiently seek to im-
prove the EU’s financial-management 
mechanisms?

 • Does the government properly fulfil 
obligations to the EU and, in particular, 
does it implement directives fully and in 
a timely manner so that the country is not 
subject to penalties or compensation for 
having failed to do so?

 • Is the government concerned with ratio-
nalisation of expenditure incurred by the na-
tional administration (central and local) with 
regard to the management of EU funds?4

General cooperation principle

Article 4(3) of the Treaty on European 
Union sets out the principle of sincere co-
operation: „[...] the Union and the Member 
States shall, in fuli mutual respect, assist 
each other in carrying out tasks which flow 
from the Treaties. The Member States 
shall take any appropriate measure, general 
or particular, to ensure fulfilment of the 
obligations arising out of the Treaties or 
resulting from the acts of the institutions 
of the Union. The Member States shall 
facilitate the achievement of the Union’s 

4 H. von Wedel: The Audit of European Community Funds, EUROSAI Magazine No 4, 1997.

tasks and refrain from any measure which 
could jeopardise the attainment of the 
Union’s objectives”. This is a fundamental 
principle that has to be taken into account 
by all EU and national bodies.

Furthermore, Article 317 of the Treaty 
on the Functioning of the European Union 
defines the cooperation duty as being 
„to ensure that the appropriations are used 
in accordance with the principles of sound 
financial management”, whereas according 
to Article 325(1) of the Treaty, Member 
States are obliged to „counter fraud and 
any other illegal activities affecting the 
financial interests of the Union”.

Detailed principles  
of cooperation between  
the ECA and the SAIs

The main provision of the EU legislation 
that regulates cooperation between the ECA 
and the SAIs is Article 287(3) of the Treaty 
on the Functioning of the European Union: 
„In the Member States the audit shall be 
carried out in liaison with national audit 
bodies or, if these do not have the necessary 
powers, with the competent national de-
partments. The Court of Auditors and the 
national audit bodies of the Member States 
shall cooperate in a spirit of trust while ma-
intaining their independence. These bodies 
or departments shall inform the Court of 
Auditors whether they intend to take part 
in the audit” And further: „national audit 
bodies [...] shall forward to the Court of 
Auditors, at its request, any document or 
information necessary to carry out its task”
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Three issues require comment: a) the 
term „national audit body”; b) the case in 
which the „national audit body does not 
have the necessary powers”; c) the notion 
of an audit conducted by the Court „in 
liaison with national audit bodies”.

A „national audit body’, referred to in 
Article 287(3), is the public body of a State 
which, however designated, constituted or or-
ganised, exercises by virtue of law the highest 
public auditing function of that State. The 
„national audit body” is defined by the natio-
nal legislation and in practice there is no doubt 
which body functions as the Supreme Audit 
Institution in any EU Member State.

The SAI is the partner of the ECA while 
it performs audits in the given State, unless 
the institution is not sufficiently empower-
ed. In such cases the ECA is partnered 
by „competent national departments” e.g. 
regional audit institutions in a federal state5, 
ministries or other administrative bodies.

The statement that the audit in the 
Member States is to be conducted „in lia-
ison with national audit bodies” should be 
interpreted in the context of Article 287(3) as 
a whole. In legal terms it means mainly what 
follows from the regulation: the ECA is obli-
ged to inform the SAI that it intends to carry 
out an audit in the Member State, where-
as the SAI has to state whether it is going 

5 For instance, in Germany the majority of funds obtained from the EU budget are managed by the federal states 
(Länder), which are not subject to audit by the Bundesrechnungshof, but by the audit bodies of those states.

6 Rapport d’information déposé par la Délégation de l’Assemblée Nationale pour l’Union Européenne (1), sur 
les relations entre la Cour des comptes européenne et les institutions nancičres nationales, et présenté par 
M. Pierre Brana, Député; Assemblée Nationale, No 3505, 20 December 2001, pp. 17-18; J. Inghelram: The 
European Court of Auditors: Current Legal Issues, Common Market Law Review No 37, 2000, pp. 138-139.

7 The Contact Committee considered the mode of cooperation between the SAIs and the ECA several times, 
and, inter alia, adopted resolutions on improvement of the coordination between the ECA and the national 
SAIs (CC-R-1998-06), amelioration of the ECA’s consultation procedure (CC-R-1998-05), and Guiding 
Principles (CC-R-2003-02); see http://www.eca.europa.eu/sites/cc/en/Pages/ccdefault.aspx.

to participate in the audit. In 1975 the authors 
of the Treaty’s Article 206a (later Article 
188c and Article 248, currently Article 287) 
used the underspecified formulation „in lia-
ison with”, presumably because they wanted 
to avoid using a more specific legal term. It 
is a less juristic definition that was probably 
used to avoid making any of the parties de-
pendent and, on the contrary, to design the 
cooperation in such a way that it depended 
on their common free will6.

Cooperation between the ECA and 
the SAIs is also referred to in Declaration 
No 18 annexed to the Treaty of Nice of 
26 February 2001: „The Conference invites 
the Court of Auditors and the national audit 
institutions to improve the framework and 
conditions for cooperation between them, 
while maintaining the autonomy of each. 
To that end, the President of the Court of 
Auditors may set up a contact committee 
with the chairmen of the national audit in-
stitutions”. The „Declaration” established 
a basis for the Contact Committee of the 
Supreme Audit Institutions of the Member 
States and the European Court of Auditors 
(Contact Committee), functioning since 
the 1960s, which was established to faci-
litate their cooperation7.

It is worth mentioning the recent dec-
larations, which emphasise the need 
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to develop audit cooperation between the 
ECA and SAIs:

 • among its objectives the ECA lists the 
„enhancement of its cooperation activities 
with respect to the audit of public funds 
put at stake in the EU and national bud-
gets to meet EU objectives” and „sharing 
knowledge and expertise with respect 
to the audit of EU funds”8;

 • the European Parliament called for „clo-
ser cooperation between national audit 
institutions and the European Court of 
Auditors in connection with the auditing 
of shared-management arrangements, pur-
suant to Article 287(3) TFEU”9.

II. Participation of SAIs in ECA 
audit visits to Member States
Let us first take a look at the number of 
ECA audit visits conducted in some of the 
Member States in 2015–2016. The table on 
p. 66 includes information on the participa-
tion of SAI auditors. Even these partial data 
indicate that practices vary considerably.

Cooperation models

The SAIs’ participation in the ECA’s audit 
visits is optional. According to Article 
287(3) of the Treaty on the Functioning 
of the European Union, an SAI is requir ed 
to cooperate with ECA audit visits conduc-
ted in a given State, but the provision does 
not specify the manner of such cooperation 

8 ECA Strategy 2013-2017; http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/STRATEGY2013-2017/
STRATEGY2013-2017_EN.PDF

9 European Parliament resolution of 4 February 2014 on the future role of the Court of Auditors. The procedure 
on the appointment of Court of Auditors’ Members: European Parliament consultation (2012/2064(INI)); 
OJ C 93, 24.3.2017, pp. 6–13; paras 17-21.

10 With regard to previous practice, see W. Wiklicky: Austria in OECD (1997) “Effects of European Union  
Accession: Part II External Audit”, SIGMA�Papers, No 20, OECD Publishing, Paris, pp. 21-22.

and neither does any other EU regulation. 
Therefore, SAI cooperation with the ECA 
is conducted mainly on the basis of unwrit-
ten agreements and customs. Several ele-
ments of the cooperation mode have been 
defined in the resolutions of the Contact 
Committee, however they are rather ge-
neral and not binding.

As there are no established legal require-
ments, the manner of cooperation differs. 
To generalise the practice in various States 
over various periods, one may establish four 
main general models of SAI participation 
in ECA audit visits:

 • no cooperation model – the SAI is not 
involved in any contact between the ECA 
and national auditees (rarely the case);

 • passive model – “mailbox” for contact 
between the ECA and national auditees;

 • involved model – accompanying ECA 
auditors and providing them with infor-
mation (the most common type);

 • active model – accompanying ECA au-
ditors, providing them with information, 
and conducting its own audit of the same 
subject10; sometimes this is linked to co-
operation in planning audit topics (very 
rarely).

Furthermore, in recent years the ECA 
has more and more often conducted audits 
in the Members States based exclusively 
on questionnaires, without any on-the-
spot audit visits. In selected cases SAIs 
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also assist the ECA by acquiring docu-
mentation for studies being drawn up in 
survey work, or by verifying information.

Notification of ECA audit visits

Each month the ECA informs SAIs of the 
audit visits it plans to conduct in a given 
State in the following four months. This 
is preliminary information (for instance, 
abbreviated name of the ECA organisatio-
nal unit, general audit area, name of the 

11 In addition, the Austrian SAI monitors all ECA audits taking place in Austria.
12 The ECA’s audit visits to France are coordinated by the Secrétariat general des affaires européennes, which is an ad-

ministrative body under the Prime Minister, in charge of coordinating intergovernmental work on EU-related issues.
13 Including 10 audit visits accompanied by the respective Courts of Audit of the federal states (Länder).
14 Including nine audit visits accompanied by the respective Courts of Audit of the federal states (Länder).
15 See also the ECA activity reports for 2009 to 2011 (which include the number of audit visits) and ECA Ac-

tivity Report 2016 (which includes the number of audit days spent on the spot in particular Member States)
16 Report prepared by the Working Group „The Relationship between the European Court of Auditors and the 

Supreme Audit Institutions of the Member States – Co-operation, Working Relations and Procedures” on the 
meaning for practical co-operation of the provision in art. 188c no. 3 EC treaty regarding the ECA’s mission 
to be carried out ”in liaison with” the national audit institutions; Bundesrechnungshof, 28 September 1998.

ECA Member supervising the audit, au-
ditors’ names and audit number). Without 
further contact one cannot identify the 
audit subject in order to specify which 
SAI organisational unit will be relevant 
for a given audit, and therefore which au-
ditor(s) should be assigned to participate. 
It was therefore proposed that the ECA 
specify the audit subject, entities to be 
audited and the region in which the audit 
visit would take place16. This information 

2015 2016

ECA audit visits
Accompanied by 
the SAI auditors ECA audit visits

Accompanied by the 
SAI auditors

Austria11 12 1 10 2
Bulqaria 6 2 7 6
Cyprus 1 1 1 1
Czech Republic 7 7 14 13
Denmark 1 1 4 4
France12 38 0 37 0

Germany 31 1413 41 1114

Greece 8 1 11 6
Latvia 1 0 2 2
Lithuania 5 3 7 4
Malta 2 2 4 4
Poland 25 10 17 13
Slovak Republic 13 2 5 2

Spain 30 9 45 8

Source: Supreme Audit Institutions15.

Table 1. Participation of SAIs in ECA audit visits to Member States
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is included only in the notification letter 
signed by the ECA Member responsible for 
a given audit, which is usually submitted 
several weeks before the ECA auditors 
arrive, sometimes earlier.

Actions after the ECA notification 
has been submitted

Having received the notification letter, the 
SAI responds, in compliance with Article 
287(3) of the Treaty, as to whether it in-
tends to participate in the audit visit.

Until recently, after the SAI had rece-
ived the notification letter, it contacted 
the national entities subject to the audit 
(usually not the individuals, such as be-
neficiary farmers in receipt of aid, but the 
authorities managing EU funds), informing 
them of the audit and requesting they pre-
pare specific documents and information. 
The principle according to which the ECA 
contacts the national entities via the SAI 
results indirectly from Article 287(3) of 
the Treaty.

In 2016-2017, at the ECA’s initiative, 
the procedure for correspondence betwe-
en the ECA and national administrations 
was amended:

 • many SAIs have decided not to play 
a coordinating role in ECA audit visits, 
therefore the ECA submits documents 
directly to national authorities, with the 
SAI being kept informed throughout the 
process;

 • some SAIs have decided to continue co-
ordinating ECA audit visits in their Mem-
ber State, however copies of relevant ECA 
documents (e.g. clearing letters) are sent 
simultaneously to the national authorities 
concerned so that they can immediately 
begin examining the issues raised.

Reasons for SAI participation  
in ECA audit visits

Some SAIs participate in the majority of 
the ECA audit visits conducted in their 
States, particularly in performance audits, 
but less often in audits aimed at checking 
the reliability of the EU accounts and the 
legality and regularity of the transactions 
underlying them (the so-called DAS au-
dits). This involvement may concern all 
or several audit activities: sometimes the 
SAI auditors participate in the entire audit 
visit and on other occasions only in me-
etings that are more important to their 
institution.

SAIs assume that they are partners with 
the ECA and therefore explain to ECA 
auditors the details of how the national 
legal and administrative systems function. 
In addition, SAI auditors explain to natio-
nal authorities how the ECA works. The 
principle of sincere cooperation (Article 
4(3) of the Treaty on European Union) 
stipulates that the SAI should facilitate 
the conduct of ECA audit visits in a man-
ner that best serves all parties involved.

SAIs also decide to participate in ECA 
audit visits in order to obtain early ac-
cess to information on their findings, and 
to help the ECA auditors better under-
stand the findings in the national context. 
Several SAIs state that it is their duty 
to help the national administration so that 
it does not make mistakes or act in a man-
ner that will result in the Commission 
decreasing funding to the State or with-
drawing previously granted funds.

SAI auditors on ECA audit visits

In order to briefly describe the very diverse 
practices, one may say that SAI auditors 
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participate in ECA audit visits in seve-
ral or all of the following ways: 1) before 
the visit - preliminary contacts with ECA 
auditors and the representatives of enti-
ties that are to be audited; 2) sometimes 
- monitoring of the preparation by audi-
tees of the documents and information 
requested by the ECA; 3) participation 
in the opening meeting; 4) assisting as an 
observer during the ECA’s audit proce-
edings; 5) sometimes - consultations with 
the ECA auditors on matters concerning 
the subject-matter audited or national 
legislation; 6) participation in the final 
meeting and summing-up of the ECA’s 
preliminary audit results.

The effectiveness of SAI auditors’ par-
ticipation in the visits depends on many 
factors, including whether they are fa-
miliar with the ECA’s internal docu-
ments relating to the audit concerned. 
The ECA audit visit is just a part of the 
ECA’s audit proceedings, which are pre-
ceded by preparation of the audit on the 
basis of the documents compiled (inc-
luding those provided by the national 
administration and auditees), followed 
by analysis of the documents obtained 
in the course of the visit, and also involve 
contacts with the principal auditee, the 
Commission, all of which are of great 
importance. A short audit visit to a given 
State, which usually lasts just a few days, 
is intended to enable the ECA auditors 
to understand the workings of the sub-
ject-matter examined, check whether 
the documents obtained beforehand are 
correct, examine the accounting records 
on the basis of statistical sampling, and 
verify the hypotheses assumed. A person 
who only possesses knowledge acquired 

at meetings may find it difficult to un-
derstand the issue. Therefore, if an SAI 
auditor does not become fully familiar 
with the documents prior to the visit, 
their participation is rather passive when 
ECA auditors inspect an auditee.

Mutual benefits

To summarise the involvement of SAI 
auditors in ECA audit visits, it may be 
said that the atmosphere of cooperation is 
usually positive, based on mutual respect 
and trust. This is cooperation between 
professionals who understand each othe-
r’s needs. Everyone tries to deliver infor-
mation and explain facts. After the visit 
has ended, the ECA auditors, as a rule, 
discuss the shortcomings with the SAI 
auditors. This information is prelimina-
ry and not binding; however it is of im-
portance to the SAI, as it allows it to be 
informed of the errors of the national 
administration as perceived by the ECA 
auditors. This cooperation is beneficial 
to both parties, because the ECA can 
make use of the SAI’s knowledge of the 
public administration in its State. It is also 
easier to overcome the language barrier 
and pinpoint key issues. SAIs can also 
gain a better understanding of the EU 
programmes and specific projects that 
should be audited.

At the same time, the performance of 
duties resulting from the Treaty, especial-
ly that of providing the ECA with docu-
ments and information upon request, may 
sometimes impose a considerable burden 
on the SAI and require additional work in 
areas that it does not intend to or cannot 
audit, which may result in reduced capa-
city to conduct its own audits.
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III. Activities aimed at mitigating 
the risk of duplicated audits
Information on audits

The audit reports of the ECA and SAIs are 
publicly available, however nowadays we have 
access to so much data that it is worth provi-
ding selected recipients/stakeholders with 
information oriented towards them.

One of the strategic goals of the Contact 
Committee, which was first mentioned in 
its “Mission Statement” is fostering dialo-
gue and cooperation in audit and related 
activities. The objective is implemented 
mainly by the exchange of EU-relevant 
knowledge and experience, including in-
formation on audits of the management 
and utilisation of EU funds (EU audits), 
and in particular their approach and re-
sults. This contributes to a better mutual 
understanding and may give rise to new 
ideas for EU-audit work, particularly at 
the audit planning and preparation stages 
(for instance at the risk analysis stage).

Currently information concerning EU 
audits is conveyed under the following ar-
rangements:

 • in 2009 a dedicated mechanism for post-
ing EU audits carried out by SAIs was set 
up on the Contact Committee intranet 
portal (CIRCABC – internal, password-
-protected website); this was replaced in 
2015 by the newly established EUROSAI 
audit database, which is publicly available 
and user-friendly with a built-in search 
option, however information on EU au-
dits carried out before 2016 can only be 
found on CIRCABC;

17 Resolution on improvement of the coordination between ECA and the national SAIs (CC-R-1998-06).

 • usually two to three EU audits carried 
out by SAIs are presented at each CC me-
eting; those presentations draw attention 
to new topics and new auditing approaches;

 • the ECA e-mails information on its An-
nual Report and special reports (with links) 
directly to many addressees;

 • several SAIs publish information about 
EU audits on their websites by uploading 
translations of summaries or, sometimes, 
the complete English version of their EU-
-audit reports;

 • until recently the SAI of the Netherlands 
prepared an annual “List of EU audits due 
to be completed by EU SAIs” in a given 
year (list of audit titles).

Information on audit programmes

According to the Contact Committee reso-
lution of 1998 “the ECA and each national 
audit body shall attempt – if the applicable 
legal provisions so permit – to exchange 
annually their pluriannual audit program-
mes (covering the 2-3 following years) as 
well as their annual audit programmes in 
so far as they concern EU funds, such pro-
grammes giving a clear description of the 
audit themes and locations”17. This provi-
sion is partly implemented: several SAIs 
submit lists of their audits concerning the 
management and utilisation of EU funds 
(until recently they were uploaded to the 
Contact Committee intranet portal); the 
ECA provides SAIs with a general descrip-
tion of its annual programme (without 
information concerning which audits will 
be carried out in which Member State).
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The issue is complicated. Many SAIs 
publish their annual audit programmes 
(several also in English), while others do 
not. SAIs state that it is difficult to specifi-
cally identify EU audits. Other SAIs have 
moved away from an annual work program-
me to a system in which new audits are 
programmed every three/four months in 
order to react to important current deve-
lopments. Irrespective of these obstacles, 
it seems possible to develop a practice for 
notifying annual and multiannual audit 
programmes, where no legal restrictions 
are in place.

Coordination  
of audit programmes

The European Parliament formulated 
the idea that the ECA and SAIs should 
strive for “the coordination of their re-
sources to evaluate the expenditure and 
performance of the EU budget, avoiding 
duplication of control work and sharing 
control information, identifying risk are-
as”18. This is a postulate that is very diffi-
cult to apply. Usually the ECA and SAIs 
commence work on the draft annual audit 
programme one-and-a-half to two years 
in advance; all the organisational units of 
a given audit body are involved and it is 
demanding and time- consuming work. 
Adding external participants would make 
this procedure even more complicated. 
Moreover, taking into account their posi-
tions in the organisation of the European 
Union or of a given State, it would seem 
legally impossible to introduce a formal 

18 European Parliament resolution of 4 February 2014 on the future role of the Court of Auditors, para. 18.

mechanism for agreeing the ECA and SAIs’ 
audit programmes.

However, consideration could be given 
to introducing less formal mechanisms 
based on voluntary cooperation between 
the ECA and SAIs, such as:
a) suggesting audit topics to be included 
in the audit programme;
b) exchanging draft audit programmes for 
consultation.

As suggestions for audit topics and com-
ments on draft audit programmes are not 
binding, the introduction of such mecha-
nisms will have no impact as regards the 
legal status of the ECA and SAIs.

Such practices sometimes exist, espe-
cially where the Members of the ECA 
maintain close contacts with their national 
audit body. This gradually implements the 
idea of programme coordination, thereby 
mitigating the risk of duplicated audits.

Submitting ad-hoc audit topics  
and/or cooperating on an ad-hoc basis

Due to the multiphase, complicated au-
dit-preparation procedure, it is unlikely 
that an audit topic suggested by one audit 
body will be included in the annual audit 
programme of another. It seems more 
probable that a given audit body will ap-
prove a proposal to conduct a particular 
audit outside the annual programme as 
an ad-hoc audit. A suggestion could be 
motivated by the fact that a given body 
is not entitled to conduct such an audit 
(but the addressee is) or that it will fa-
cilitate the follow-up of previous audits. 
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Of course, the decision as to whether 
to include the suggestion might not be 
positive, because it depends on many 
factors, both substantial and organisa-
tional, and above all on the resources 
available.

For instance, in October 2014 the ECA 
asked SAIs to participate in an ECA audit 
and prepare: 1) an analysis and assessment 
of the coherence between the Europe 2020 
Strategy, partnership agreements and ope-
rational programmes for 2014–2020; 2) an 
analysis and assessment of whether proper 
emphasis was placed on results in part-
nership agreements and the operational 
programmes for 2014–2020. At that time 
only two SAIs (Portuguese and Polish) 
were able to meet this request, and their 
information was used in the ECA Annual 
Report for 201419.

IV. Cooperative audits
Types of cooperative audit

Cooperative audits between two or more 
SAIs can be divided into parallel/concur-
rent, coordinated and joint:

 • parallel/concurrent audits: a decision 
is taken to carry out similar audits. The 
methodology and audit approach could 
be shared. The audit is conducted more 
or less simultaneously by two or more 
autonomous auditing bodies, but with 
a separate audit team from each body, 
usually reporting only to its own governing 

19 ECA Annual Report on the implementation of the budget in 2014, OJ C 371, 10.11.2015, p. 101, para. 3.38.
20 ISSAI 5800. Guide on Cooperative Audit, 2016; http://www.issai.org/en_us/site-issai/issai-framework/4-au-

ditingguidelines.htm.
21 H. Lopes: Portugal in OECD (1997) “E#ects”, etc., pp. 90-91.
22 La coopération entre la Cour des comptes européenne et la Cour des comptes italienne. Examen comparé 

de la méthodologie des procédés de contrôle, Rome, 27 June 2008.

body and only on matters within its own 
mandate;

 • coordinated audits: a coordinated audit 
is either a joint audit with separate audit 
reports to the SAIs’ own governing bodies, 
or a parallel audit with a single audit report, 
in addition to separate national reports;

 • joint audits: key decisions are shared. 
The audit is conducted by one audit team 
composed of auditors from two or more 
autonomous auditing bodies who usual-
ly prepare a single joint audit report for 
presentation to each respective governing 
body20.

Attempts to date

The ECA and SAIs have attempted to carry 
out cooperative audits since the outset of 
cooperation between them. There is rarely 
any information available in this regard, 
which makes it difficult to report on such 
undertakings, of which only examples may 
therefore be given:

 • from 1996 to 1998 the Portuguese Court 
of Auditors and the ECA carried out joint 
audits in the fields of agriculture and the 
Structural Funds21;

 • in 2009 the ECA and the Italian Court of 
Audit carried out a joint/parallel audit on 
sound financial management of the Struc-
tural Funds (closure of the 2000–2006 
programme)22;

 • between 2010 and 2011 the ECA and 
the SAIs of the Czech Republic and the 
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Netherlands conducted parallel coordina-
ted audits of expenditure on the Common 
Agricultural Policy;

 • in 2014 the ECA and the Polish NIK 
implemented a cooperative-audit project 
during the ECA audit mission to Poland 
(audit task entitled “Animal disease era-
dication, control and monitoring”)23;

 • in 2016 the ECA, the SAI of Croatia and 
the Polish NIK carried out a coordinated 
audit project in planning and conducting 
a performance audit of the effectiveness of 
the Joint Assistance to Support Projects in 
European Regions (JASPERS) Initiative24;

 • in addition, from 1994 to 2017 over 20 
parallel/coordinated audits were conduc-
ted as part of the Contact Committee’s 
activities25, however the ECA was usu-
ally an observer and did not carry out its 
own audit.

What most of these projects had in com-
mon was the limited scope of the coope-
ration, as they were usually parallel audits 
where only the general subject and time-
frame of the audit were specified. SAIs 
had limited influence over the design of 
audits conducted jointly with the ECA, 
especially the audit methods26. The CAP 

23 Based on the Memorandum of Understanding between the ECA and NIK signed on 27 October 2014. See 
also ECA special report No 06/2016: Eradication, control and monitoring programmes to contain animal 
diseases, page 17, footnote 9.

24 Based on the Memorandum of Understanding between the ECA, the SAI of Croatia and NIK signed on 
7 March 2016. See also The highest-value audit in 2016;   
https://www.nik.gov.pl/en/news/the-highest-value-audit-in-2016.html.

25 E.g. the audit of VAT on intra-Community trade (1994), seven parallel audits of Structural Funds (2000–2017) 
carried out by the WG, pilot audit of the access of SAIs to the main „nancial supervisors in EU Member 
States (2012), coordinated audit of the enforcement of EU waste-shipment legislation (2013).

26 The detailed reasons why the SAI of Denmark deemed it impossible to participate jointly with the ECA in 
the audit were presented in Memorandum to the Danish Public Accounts Committee on the European Court 
of Auditors’ Annual Report for 2008, Rigsrevisionen, December 2009, p. 5, paras 15-17.   
http://uk.rigsrevisionen.dk/media/1892706/sekr03_09.pdf.

27 H. Lopes, as above.

and JASPERS audits were probably the 
first where SAIs were invited to cooperate 
at the programming stage.

Costs and benefits

Cooperative audits always require addi-
tional effort by all parties:

 • allocation of resources, detailed timing, 
planning and programming have to take 
place far in advance;

 • identification of topics presupposes 
a common interest, as well as the discovery 
of areas where EU and national financing 
are associated and where a link between 
EU and national legislation is to be found;

 • preparation of the audit must include, 
for example: exchange of information on 
national and EU regulations; discussion of 
the Audit Planning Memorandum; the es-
tablishment of criteria for the selection of 
projects to be audited; clear and joint defi-
nition of the audit methods to be applied;

 • working contacts/meetings during the 
audit;

 • the elaboration of a joint report is espe-
cially difficult, given the different mo-
tivations, addressees and possible audit 
results27.
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Cooperative audits make it possible 
to examine the issues audited more tho-
roughly. For instance, in course of the audit 
of expenditure on the Common Agricultural 
Policy conducted in 2010 to 2011 by the 
ECA and the SAI of the Netherlands, both 
systems and individual operations were exa-
mined (the Dutch “system based” approach 
combined with the DAS methodology). The 
parties conducted the audit together based 
on a combination of both approaches. Each 
used the audit results of the coordinated 
audit activities to prepare its own report. 
They exchanged audit documentation, they 
planned and performed audit activities to-
gether, and discussed the findings together 
which each partner could use to draw their 
own conclusion and at the same time re-
view audit methods. Participation in this 
audit was time-consuming for both audit 
institutions and the ECA had to exami-
ne many more operations (control tests) 
than would have been the case according 
to the “usual” DAS (sampling) methodolo-
gy. However, cooperation with the Dutch 
partner enabled it to understand the audit 
subject more thoroughly and to formulate 
additional conclusions and recommenda-
tions that would have not been possible if 
the ECA had conducted the audit on its own.

While performing the audit on the im-
pact of the JASPERS Initiative, the audi-
tors from the ECA and SAIs of Croatia 
and Poland noted a number of positive 
effects and added values, such as:

 • professional challenge;
 • innovative and multi-layered approach 

to the subject of the audit (by the EU and 
from a national perspective, i.e. the per-
spective of the beneficiary);

 • exchange of knowledge and experience;

 • enriched audit methodologies and ap-
proaches;

 • comparative approach to the work me-
thods, as well as comparison and verifica-
tion of results obtained between the two 
SAIs and between the latter and the ECA.

Building trust

For many years the ECA and SAIs have 
been cautious vis-a-vis proposals for co-
operative audits, because of, in particular:

 • concern about the correct audit me-
thodology being applied in line with the 
principle that the work results of other 
auditors are only used where the audit 
approach is the same. In practice, altho-
ugh the ECA and SAIs observe the same 
international standards, their audit me-
thodologies can differ;

 • differences in the ECA and the SAIs’ 
organisation, functioning and detailed 
audit procedures;

 • insufficient trust between the ECA and 
SAIs: a compromise regarding audit me-
thodology is sometimes seen as an attempt 
to undermine independence. However, inde-
pendence cannot be threatened in the event 
of a sovereign decision on voluntary coope-
ration with another audit body and mutual 
harmonisation of the audit methodology.

V. Final remarks
Since the establishment of the ECA in 
1977, the ECA and SAIs have underta-
ken significant, diverse, often time-con-
suming and demanding actions aimed at 
establishing and developing cooperation 
in auditing the management and utilisa-
tion of EU funds. A wealth of practice 
and many close professional contacts have 
been developed. They vary from country 
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to country and this article presents only 
limited information on this matter.

However, there is perhaps room for 
strengthening cooperation and thought 
might therefore be given to the following 
in particular:
1) Article 287(3) of the Treaty, which 
concerns performing ECA audits in the 
Member States “in liaison with national 
audit bodies” is applied in a rather narrow 
sense. The question that arises is whether 
a different interpretation is possible that 
will promote cooperation between the 
ECA and SAIs more intensively?

2) What action should be undertaken 
to eliminate (or at least mitigate) the risk 
of duplication of ECA and SAI audits? 
The organisational solutions applied so far 
have not prevented a situation in which 
two audit teams, i.e. from the ECA and 
the SAI of a Member State, audit the same 
subject at the same time, possibly in the 
same national entities, require the same 
documents, etc., even though under dif-
ferent audit procedures.

Having the opportunity to consult the 
audit programme and results of the audits 
carried out by other audit bodies can con-
tribute to a better mutual understanding 
and may give rise to new ideas for EU- audit 
work, in particular at the audit planning 
and preparation stage.

3) Because the mandates of the ECA and 
SAIs to audit the management and utilisa-
tion of EU funds partly overlap, voluntary 
cooperation, including cooperative audits, 
is useful. Obviously such cooperation re-
sults in additional costs, and initially the 
benefits can be disproportionately low in 
relation to the resources employed jointly.

However, the possibility of presenting 
the audit conclusions on a broader scale, 
which is not easy for the SAIs and ECA 
to do separately, is an added value. The SAIs 
and the ECA have different, but comple-
mentary, mandates; if they work together, 
the audit results provide more comprehen-
sive information. Building mutual trust is 
also an added value of common actions.

4) Does the existing manner of coope-
ration between the ECA and SAIs assist 
them in their audits? Are the ECA and 
SAIs able to assure EU citizens that the 
cooperation effort is focused correctly, is 
organized appropriately and achieves the 
expected results?

JACEK MAZUR, Ph.D.
Advisor to the President of the Polish
Supreme Audit Office (NIK),
External Auditor of the European
University Institute
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Wstęp
Zakażenia szpitalne powodują powikła-
nia choroby podstawowej prowadzące 
często do niepełnosprawności, a nawet 
śmierci. Stanowią także problem dla sa-
mych podmiotów leczniczych, przyczy-
niając się do wydłużenia pobytu w szpitalu 
i zwiększenia kosztów świadczonych usług. 
Dodatkowym czynnikiem, który może 
zwiększać ich wysokość są roszczenia pa-
cjentów, którzy ulegli zakażeniu i potra-
fią udokumentować, że stało się to z winy 
szpitala.

W latach 40. XIX w. w Wiedniu 10% 
matek umierało po porodzie. Towarzyszyła 
temu bardzo wysoka gorączka. Lekarz 
Ignaz Semmelweis – pracujący w jednym 

1 Zakażenie szpitalne to zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przy-
padku gdy choroba: nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania 
albo wystąpiła po udzieleniu świadczeń w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania.

ze szpitali wiedeńskich, w którym śmier-
telność matek była szczególnie wysoka, 
wynosiła ponad 20% – dostrzegł, że lekarz 
zraniony w palec przez studenta, podczas 
wykonywania sekcji zwłok, zmarł z takimi 
samymi objawami, jak rodzące kobiety. 
Połączył fakty, dochodząc do wniosku, 
że tak zwany „trupi jad” jest przyczyną 
śmierci młodych matek umierających na 
gorączkę połogową. W tym czasie po sek-
cjach zwłok myto ręce, jednak w niewy-
starczający sposób, gdyż utrzymywał się 
na nich zapach „trupiego jadu”. Doktor 
Semmelweis wprowadził obowiązkowe 
odkażanie rąk podchlorynem wapnia dla 
wszystkich w szpitalu przed wykonywa-
niem jakichkolwiek zabiegów. Efekty 

Pomimo rozwoju medycyny, zakażenia szpitalne1 pozostają problemem wszystkich 
placówek lecznictwa zamkniętego. Sytuację komplikuje pojawienie się bakterii, któ-
re są odporne na antybiotyki. W skontrolowanych przez NIK podmiotach odnotowa-
no wzrost liczby pacjentów, u których doszło do zakażenia. Przyczyną było przede 
wszystkim nieprzestrzeganie obowiązujących procedur zapobiegających takim sytu-
acjom przez większość kontrolowanych placówek, a także niedostateczna liczba per-
sonelu medycznego o wymaganych kwalifikacjach.

Zakażenia szpitalne

Nierozwiązany problem w lecznictwie zamkniętym

PIOTR WASILEWSKI
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były natychmiastowe – w ciągu miesią-
ca śmiertelność młodych matek zmniej-
szyła się do 2,2%, a w kolejnych miesią-
cach do 1,2%. Jest to pierwszy przypadek 
rozpoznania zakażenia szpitalnego i pod-
jęcia działań zapobiegawczych. Doktor 
Semmelweis ogłosił wyniki swoich prac, 
lecz nie zostały one wówczas przyjęte 
do powszechnej wiadomości.

Zakażenia szpitalne od wielu lat są jed-
nym z najważniejszych problemów służ-
by zdrowia. W ocenie ekspertów nawet 
od 5% do 10% osób leczonych w polskich 
szpitalach jest zagrożonych tymi zakaże-
niami2. Zakładając, że ok. 5% pacjentów 
hospitalizowanych ulega zakażeniom szpi-
talnym, dawałoby to roczną liczbę tych za-
każeń w naszym kraju na poziomie 400 tys.  
przypadków.

Przygotowanie kontroli
Biorąc pod uwagę znaczenie problematy-
ki zakażeń szpitalnych i ich niekorzyst-
ne skutki dla systemu ochrony zdrowia, 
Najwyższa Izba Kontroli zdecydowa-
ła o podjęciu pierwszej, planowej kon-
troli koordynowanej poświęconej temu  
zjawisku3.

W ramach przygotowań do kontroli, 
w siedzibie NIK został zorganizowany 
panel ekspertów. Uczestniczyli w nim 
zarówno przedstawiciele środowiska 
naukowego, jak i praktycy zajmujący się 
na co dzień problematyką zakażeń szpital-
nych. W trakcie dyskusji szczególną uwagę 

2 Michał Seweryn: Zakażenia�szpitalne�w�polskich�placówkach, „Menedżer zdrowia” nr 6-7/2018, s. 20.
3 Artykuł opracowany na podstawie informacji o wynikach kontroli: Zakażenia�w�podmiotach�leczniczych,�

nr ewid. P/17/060, Departament Zdrowia NIK, czerwiec 2018 r.
4 Badaniem kontrolnym objęto 18 szpitali stacjonarnych utworzonych przez jednostki samorządu terytorial-

nego, spośród 408, w których hospitalizowano pacjentów w 2016 r. z powodu zakażeń szpitalnych, tj. 4,4%.

poświęcono diagnozie rzeczywistej skali 
zjawiska zakażeń szpitalnych wśród hospi-
talizowanych pacjentów; ustaleniu czynni-
ków, które warunkują skuteczność syste-
mu zapobiegania zakażeniom w szpitalach 
oraz problematyce funkcjonowania syste-
mu nadzoru nad zakażeniami.

Zarówno analiza poprzedzająca roz-
poczęcie kontroli, jak i dyskusja w gronie 
eksperckim wskazywała, iż pierwotną 
przyczyną rozprzestrzenia się zakażeń 
szpitalnych jest przede wszystkim wa-
dliwy system kontroli zakażeń w szpita-
lach. Badaniami kontrolnymi objęto więc 
jego funkcjonowanie w wybranych losowo 
placówkach. 

Podjęcie badań kontrolnych w tym za-
kresie było szczególnie istotne w związku 
z narastającym w polskich szpitalach zja-
wiskiem lekooporności drobnoustrojów 
na dostępne antybiotyki, a także wzrostem 
liczby pacjentów zakażonych patogenami 
wielolekoopornymi trudnymi do wyelimi-
nowania ze środowiska szpitalnego.

Wzrost liczby zakażeń
W kontrolowanych jednostkach4 odno-
towano wzrost o 8,5% liczby pacjentów, 
u których wykazano zakażenie szpital-
ne, mimo że liczba hospitalizowanych 
pacjentów w tym okresie zmniejszyła się 
o 1,9%. Odsetek pacjentów z zakażeniem 
szpitalnym zwiększył się z 1,4% w 2015 r. 
do 1,6% w I półroczu 2017 r. Biorąc jednak 
pod uwagę stwierdzone w kontrolowanych 
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szpitalach nieprawidłowości związane z re-
jestrowaniem i raportowaniem zakażeń 
szpitalnych, dane te w ocenie NIK mogą 
być istotnie zaniżone.

Jednak nie tylko sam wzrost liczby za-
każeń budzi zaniepokojenie. Najwyższa 
Izba Kontroli zwróciła bowiem uwagę, 
iż w 2016 r., w porównaniu z 2015 r., 
nastąpił wzrost liczby pacjentów zara-
żonych lekoopornymi szczepami bak-
terii Klebsiella Pneumoniae NDM (+), 
który – w skali kraju – wyniósł aż 278,7%. 
Najwięcej pacjentów z rozpoznaniem za-
każeń wywołanych przez te bakterie ho-
spitalizowano w latach 2015–2017 (I pół-
rocze) w województwie mazowieckim 
– 2757 (72,3%). Z tego powodu leczono 
także pacjentów w województwie podla-
skim – 571, warmińsko-mazurskim – 54, 
dolnośląskim – 34, zachodniopomorskim 
– 29, wielkopolskim – 27, łódzkim – 24, 
kujawsko-pomorskim – 21, świętokrzy-
skim – 20, lubelskim – 16, lubuskim – 11, 
śląskim 9, pomorskim i małopolskim 
po 7 osób.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż hi-
storia tej bakterii w naszym kraju zaczę-
ła się prawie sześć lat temu, pod koniec 
2012 r., kiedy wykryto ją u leczonego w po-
znańskim szpitalu misjonarza, który przy-
jechał z Tanzanii. Bakterię, mającą zdol-
ność produkcji enzymów rozkładających 
wszystkie antybiotyki, świat poznał już 
cztery lata wcześniej. Po raz pierwszy 
stwierdzono ją u pacjenta w stolicy Indii. 

W wyniku rozprzestrzeniania się tej 
bakterii w Polsce, w ciągu kilku miesię-
cy doszło do powstania dwóch regional-
nych ognisk epidemicznych z epicentra-
mi w Poznaniu i w Warszawie. Ognisko 
w Poznaniu zostało opanowane w drugiej 
połowie 2014 r. dzięki intensywnej akcji 
specjalistów ds. zakażeń szpitalnych, ko-
ordynowanych przez państwową inspekcję 
sanitarną, natomiast w Warszawie, mimo 
podejmowanych działań, problem nie zo-
stał rozwiązany. 

Należy podkreślić, iż drobnoustrój ten 
posiada wybitny potencjał rozprzestrze-
niania się, z łatwością wywołując szpitalne 

Źródła przenoszenia zakażenia szpitalnego

   Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli zakażeń lub niestosowanie obowiązujących procedur 
i standardów

  Zatrudnianie osób nieprzygotowanych do pracy w szpitalach

  Skażone otoczenie chorego

  Przyjmowanie pacjetów wymagających szczególnych warunków hospitalizacji bez możliwości ich 
zapewnienia

  Niejałowy sprzęt medyczy i niemedyczny

  Brudne ręce personelu medycznego

Tabela 1. Przyczyny zakażeń w szpitalach

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników dyskusji przeprowadzonej w czasie panelu eks-
pertów poprzedzającym rozpoczęcie badań kontrolnych.
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ogniska epidemiczne, a jego nosicielstwo 
w przewodzie pokarmowym może utrzy-
mywać się przez kilka lat.

Zakażenia bakteryjne, wirusowe, czy 
grzybicze mogą prowadzić do zagrażają-
cej życiu dysfunkcji narządowej zwanej 
sepsą, spowodowanej zaburzoną regulacją 
odpowiedzi ustroju na atak mikroorgani-
zmów. W badanych szpitalach stwierdzo-
no 937 przypadków sepsy, tj. 7,9% ogólnej 
liczby zakażeń5. W skali kraju, w 2016 r., 
odnotowano wzrost o 13% liczby pacjen-
tów z tym rozpoznaniem, w porównaniu 
z 2015 r. W latach 2015–2017 (I półr.) naj-
więcej pacjentów dorosłych, u których 
zdiagnozowano sepsę, hospitalizowano 
w województwie mazowieckim – 9550, 
tj. 18,5% ogólnej liczby pacjentów leczo-
nych z tego powodu. Koszty leczenia, sfi-
nansowane ze środków NFZ w ramach 
kontraktów zawartych ze świadczenio-
dawcami w latach 2015–2017 (I półr.), 
wyniosły 449 770,1 tys. zł.

Dane dotyczące liczby przypadków 
sepsy mogą być jednak niepełne w związ-
ku z nieprowadzeniem w Polsce rejestru 
obejmującego wszystkie rozpoznane przy-
padki. W grudniu 2016 r. Rzecznik Praw 
Pacjenta zwróciła się do Ministra Zdrowia 
w sprawie jego utworzenia. W ocenie NIK 
prowadzenie takiej bazy danych pozwoli-
łoby na pozyskanie wiarygodnych infor-
macji o rozpoznanych przypadkach sepsy, 
niezbędnych do sporządzania analiz obja-
wów sepsy, sposobu jej leczenia i poziomu 
śmiertelności.

5 Ogólna liczba zakażeń – 11 916.
6 Z uwagi na konieczność bezzwłocznego podania leku stosuje się antybiotyk, który zgodnie z aktualną wiedzą 

medyczną jest aktywny wobec danego rodzaju drobnoustroju.

Najważniejsze w leczeniu tego stanu, 
w przypadku stwierdzenia etiologii bak-
teryjnej, jest jak najszybsze zastosowanie 
właściwej antybiotykoterapii. Najpierw 
stosuje się antybiotykoterapię empiryczną6, 
a później, po uzyskaniu wyników badań mi-
krobiologicznych, na ich podstawie wpro-
wadza się tzw. terapię celowaną. Wyniki 
tych badań pozwalają bowiem na określe-
nie, jakie antybiotyki najlepiej zadziałają 
na daną bakterię.

W szpitalach objętych kontrolą (posia-
dających izbę przyjęć lub szpitalny oddział 
ratunkowy) nie działał zespół szybkiego 
reagowania tzw. sepsis team, który zgodnie 
z zaleceniami WHO, w każdym przypadku 
podejrzenia sepsy, wykonuje niezwłocz-
nie niezbędne badania. Jedną z przyczyn 
niepowstania tych zespołów były ograni-
czenia organizacyjne i osobowe.

W przypadku pacjentów zgłaszających 
się w ciężkim stanie do szpitala, w tym 
z podejrzeniem sepsy, po wstępnym ba-
daniu w izbie przyjęć, byli oni przyjmo-
wani do oddziału szpitala, gdzie w trybie 
pilnym wykonywano niezbędną diagno-
stykę, a następnie, w zależności od wyni-
ków badań, podejmowane były właściwe 
działania lecznicze.

Braki kadrowe  
i nieskuteczne procedury
Narzędziem służącym ograniczeniu szerze-
nia się zakażeń szpitalnych powinien być 
prawidłowo funkcjonujący system zapo-
biegania i zwalczania zakażeń, utworzony 
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w szpitalu na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, w celu zminimalizowania 
ryzyka wystąpienia zakażeń, a tym samym 
podniesienia jakości usług medycznych 
i bezpieczeństwa pacjentów. Efektywne 
systemy kontroli zakażeń mogą, jak sza-
cują eksperci, zmniejszać ryzyko ich wy-
stąpienia od 55% do 70%7.

Do stworzenia takiego systemu zobo-
wiązał kierowników podmiotów leczni-
czych, wykonujących działalność leczniczą 
w rodzaju świadczenia szpitalne, przepis 
art. 14 ust. 1 ustawy o zwalczaniu zaka-
żeń8, a jego bardzo istotnymi elementa-
mi są zespół i komitet kontroli zakażeń 
szpitalnych (ZKZS, KKZS). Zgodnie 
z art. 15 ust. 1 tej ustawy, w skład ze-
społu wchodzą:

 • lekarz – jako jego przewodniczący;
 • pielęgniarka lub położna jako specjalista 

do spraw epidemiologii lub higieny i epide-
miologii, w liczbie nie mniejszej niż jedna 
na 200 łóżek szpitalnych;

 • diagnosta laboratoryjny jako specjali-
sta do spraw mikrobiologii, jeżeli lekarz 
nie posiada specjalizacji z dziedziny mi-
krobiologii lekarskiej.

Stwierdzone przez NIK nieprawidło-
wości dotyczyły m.in. niezapewnienia 
w składzie ZKZS lekarza o wymaganej 
specjalności, odpowiedniej liczby pielę-
gniarek epidemiologicznych oraz specja-
listy do spraw mikrobiologii. Przyczyną 

7 Publikacja System�kontroli�zakażeń�związanych�z�opieką�zdrowotną�w�Polsce 2016 r., Stowarzyszenie Epi-
demiologii Szpitalnej, Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epi-
demiologicznych, Małopolskie Stowarzyszenie Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych, s. 7.

8 Ustawa z 5.12.2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  
(Dz.U. z 2018 r., poz. 151).

9 Zgodnie z informacją przekazaną przez Naczelną Izbę Lekarską 29.11.2017, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2, 
lit. f ustawy o NIK.

tego stanu był brak wyspecjalizowanego 
personelu medycznego.

Na 30 czerwca 2017 r. w Polsce było za-
wodowo czynnych 110 lekarzy ze specja-
lizacją w dziedzinie mikrobiologia lekar-
ska, w tym 61 w wieku powyżej 55 lat. 
W czterech województwach: lubuskim, 
opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim 
nie było w ogóle lekarzy o tej specjalności, 
a w pozostałych województwach było ich 
od dwóch w województwie warmińsko-
-mazurskim do 18 w województwie ma-
zowieckim. Lekarzy specjalistów w dzie-
dzinie epidemiologii było 219, przy czym 
ich liczba wynosiła od jednego w woje-
wództwie opolskim do 57 w wojewódz-
twie mazowieckim9. Wśród krajów euro-
pejskich Polska zajmuje ostatnie miejsce 
pod względem liczby praktykujących le-
karzy specjalistów w dziedzinie mikro-
biologii.

Na koniec 2016 r. w Polsce zatrud-
nionych było 242 539 pielęgniarek i po-
łożnych, tj. o 1046 więcej niż w 2015 r. 
(wzrost o 0,4%). Na koniec październi-
ka 2017 r. liczba pielęgniarek i położnych 
wzrosła do 244 575, co stanowiło 100,8% 
stanu ich zatrudnienia na koniec 2016 r. 
Specjalizację w dziedzinie pielęgniar-
stwa epidemiologicznego, epidemiolo-
gii lub higieny i epidemiologii posiadało 
999 pielęgniarek i położnych na koniec 
2015 r., 1096 na koniec 2016 r. i 1250 na 
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30 czerwca 2017 r.10 Tylko 0,5% pielęgnia-
rek, na koniec czerwca 2017 r., posiadało 
zatem kwalifikacje wymagane do pełnie-
nia funkcji pielęgniarki epidemiologicznej 
w zespole kontroli zakażeń szpitalnych.

W jednej trzeciej skontrolowanych pod-
miotów leczniczych posiadających powy-
żej 200 łóżek szpitalnych nie zapewniono 
wymaganej przepisami liczby pielęgnia-
rek epidemiologicznych wchodzących 
w skład ZKZS. W sześciu szpitalach taka 
pielęgniarka, wchodząca w skład ZKZS, 
podlegała służbowo zastępcy dyrektora 
ds. medycznych, a w czterech innym oso-
bom – naczelnej pielęgniarce, zastępcy 
dyrektora ds. administracyjno-eksploata-
cyjnych oraz kierownikowi działu organi-
zacji i nadzoru. 

Zdaniem NIK, bezpośrednia podległość 
pielęgniarki epidemiologicznej kierowni-
kowi jednostki zapewniłaby jej samodziel-
ność w realizacji nałożonych obowiązków 
oraz wzmocniła pozycję w kontaktach 
z personelem lekarskim.

Zespoły kontroli zakażeń, w badanych 
przez NIK szpitalach realizowały, niekiedy 
z uchybieniami, powierzone im obowiąz-
ki. Jednak w jednym ze szpitali praktyka 
była całkowicie inna. W tej placówce zespół 
nie dokonywał oceny ryzyka wystąpienia 
zakażenia związanego z wykonywaniem 
świadczeń zdrowotnych i nie prowadził 
kontroli wewnętrznej dotyczącej problemu 
zakażeń. Wdrożone w szpitalu 24 proce-
dury epidemiologiczne zostały opracowa-
ne przez pielęgniarkę epidemiologiczną, 

10 Według informacji przekazanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 9.12.2017, w trybie art. 29 
ust. 1 pkt 2, lit. f ustawy o NIK.

11 Dz. U. nr 100 poz. 646,zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie kontroli wewnętrznej”.

a nie przez ZKZS. Dobór preparatów sto-
sowanych w procesie mycia, dezynfekcji 
i sprzątania nie był uzgadniany z zespołem, 
a jedynie z pielęgniarką epidemiologiczną. 
Zespół nie przeprowadzał kontroli wypo-
sażenia pomieszczeń, w których wykony-
wane były badania i zabiegi. Tego rodzaju 
odstępstwa od obowiązujących przepisów 
zostały przez NIK ocenione negatywnie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o zwalczaniu zakażeń, do zadań zespołu 
kontroli zakażeń szpitalnych należy pro-
wadzenie kontroli wewnętrznej, o której 
mowa w art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy o zwal-
czaniu zakażeń oraz przedstawianie wyni-
ków i wniosków z kontroli kierownikowi 
szpitala i komitetowi zakażeń szpitalnych.

Zakres i sposób prowadzenia kontroli 
wewnętrznej w tym obszarze określa roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z 27 maja 
2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i czę-
stotliwości prowadzenia kontroli we-
wnętrznej w obszarze realizacji działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń 
i chorób zakaźnych11. 

Zakres kontroli wewnętrznej powinien 
obejmować: 1. Ocenę ryzyka występo-
wania zakażeń związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych. 2. Monitorowa nie 
czynników alarmowych. 3. Procedury za-
pobiegania zakażeniom i chorobom zakaź-
nym. 4. Stosowanie środków ochrony in-
dywidualnej i zbiorowej. 5. Wykonywa nie 
badań laboratoryjnych. 6. Analizę lokalnej 
sytuacji epidemiologicznej. 7. Profilakty-
kę i terapię antybiotykową.
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W 15 szpitalach zespoły prowadziły 
takie kontrole w obszarach wskazanych 
w rozporządzeniu w sprawie kontroli we-
wnętrznej. Nieprawidłowości stwierdzo-
ne przez NIK w tym zakresie wystąpiły 
w trzech pozostałych placówkach i pole-
gały m.in. na niedokonywaniu przez ZKZS 
oceny ryzyka wystąpienia zakażenia u ho-
spitalizowanych pacjentów oraz nieprze-
prowadzaniu kontroli wewnętrznej w wy-
maganym zakresie i z częstotliwością okre-
śloną we wspomnianym rozporządzeniu.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy 
o zwalczaniu zakażeń, do zadań zespołu 
kontroli zakażeń szpitalnych należy rów-
nież konsultowanie osób podejrzanych o za-
każenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u któ-
rych je rozpoznano. W 10 szpitalach osoby 
takie były konsultowane przez ZKZS zgod-
nie ze wspomnianym przepisem. W trzech 
szpitalach takich konsultacji nie prowadzono, 
w czterech nie dokumen towano ich prowa-
dzenia, a w jednej placówce dokumentacja 
prowadzona była nierzetelnie. 

Z powodu braku dokumentacji nie było 
możliwe ustalenie liczby przeprowadzo-
nych konsultacji osób podejrzanych o za-
każenie lub chorobę zakaźną oraz tych, 
u których je rozpoznano. Najwyższa Izba 
Kontroli zwróciła uwagę, iż postanowie-
nia art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o zwalcza-
niu zakażeń nie przewidują odstępstw 
od obowiązku wykonywania wspomnia-
nych konsultacji. 

Drugim, istotnym dla sytuacji epidemio-
logicznej szpitala, zespołem pracowniczym 
jest komitet kontroli zakażeń szpitalnych 
(KKZS). Przepisy art. 15 ust. 4 ustawy 
o zwalczaniu zakażeń zobowiązują komitet 
do opracowywania planów i kierunków 
systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń 

szpitalnych; oceny wyników kontroli we-
wnętrznej przedstawianych przez zespół 
kontroli zakażeń szpitalnych, a także opra-
cowywania oraz aktualizacji standardów 
farmakoprofilaktyki i farmakoterapii za-
każeń i chorób zakaźnych w szpitalu. 

W siedmiu szpitalach, z 18 skontrolo-
wanych, nieprawidłowości stwierdzone 
przez NIK dotyczyły realizacji zadań przez 
członków tego gremium.

Komitet powołany w szpitalu w Radzie-
jowie nie realizował zadań, o których mowa 
we wspomnianym artykule ustawy, na-
tomiast komitet w szpitalu w Mogilnie 
wykonał tylko część przypisanych zadań, 
tj. opracował plany i kierunki systemu za-
po biegania i zwalczania zakażeń szpitalnych 
oraz oceniał wyniki kontroli wewnętrznej 
przedstawianych przez zespół kontroli za-
każeń. Nie podjął jednak działań w celu 
opracowywania oraz aktualizacji standar-
dów farmakoprofilaktyki i farmakoterapii 
zakażeń oraz chorób zakaźnych w szpitalu.

W trzech szpitalach nie prowadzono 
dokumentacji dotyczącej zadań realizo-
wanych przez KKZS, mimo że obowią-
zek dokumentowania jego działań wynikał 
z art. 12 ustawy o zwalczaniu zakażeń. 

Stwierdzono także, że w dwóch szpita-
lach KKZS obradował w ograniczonym 
składzie z powodu zbyt dużego obciąże-
nia innymi obowiązkami jego członków. 
Na przykład w jednym z warszawskich 
szpitali posiedzenia KKZS odbywały się 
w niepełnym składzie przez okres jedne-
go roku. Do października 2017 r. prze-
wodniczący KKZS nie zwołał posiedzenia 
tego gremium w celu omówienia analiz 
dotyczących zakażeń szpitalnych w 2016 r.

Poza prawidłowym funkcjonowaniem 
ZKZS i KKS, istotne dla zwalczania 
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zakażeń jest także zapewnienie odpowied-
niej ochrony personelowi medycznemu.

W czterech kontrolowanych szpitalach 
nie zapewniono jednak osobom wykonują-
cym zawód medyczny szczepień ochron-
nych przeciw wirusowemu zapaleniu wą-
troby typu B, co było niezgodne z art. 20 
ust. 1 i ust. 4 ustawy o zwalczaniu zaka-
żeń, stanowiącym że w celu zapobiegania 
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych 
wśród pracowników narażonych na dzia-
łanie biologicznych czynników chorobo-
twórczych przeprowadza się szczepienia 
ochronne wymagane przy wykonywaniu 
czynności zawodowych. Koszty przepro-
wadzania szczepień oraz zakupu szczepio-
nek ponosi pracodawca.

W 14 szpitalach nie zapewniono z kolei 
szczepień przeciw grypie sezonowej, 
w tym w połowie z uwagi na trudne warun-
ki finansowe i brak finansowania szczepień 
z budżetu państwa, a w pozostałych z powo-
du minimalnego zainteresowania personelu 
tym szczepieniem. Spośród 18 badanych 
szpitali, tylko cztery zapewniły personelowi 
możliwość zaszczepienia się przeciw grypie.

Zgodnie ze standardami akredytacyj-
nymi „Kontroli zakażeń”, zatwierdzony-
mi przez Ministra Zdrowia 18 stycznia 
2010 r., dotyczącymi „szczepienia perso-
nelu”– KZ 1.8., szpital powinien zapew-
nić szczepienia w szczególności przeciw-
ko WZW i grypie wszystkim osobom 

12 Dz.U. poz. 696.
13 Stanowiącym, że pracodawca informuje pracowników o: a) ryzyku związanym z narażeniem, b) zasadach postę-

powania w przypadku narażenia, zgodnie z procedurą, o której mowa w § 9 tego rozporządzenia, w tym o bada-
niach lekarskich, badaniach laboratoryjnych, poekspozycyjnym szczepieniu ochronnym, uodpornieniu biernym 
oraz profilaktycznym leczeniu poekspozycyjnym, z których pracownik może skorzystać w przypadku zranienia 
lub kontaktu z krwią lub innym potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym, c) osobach wykonujących zadania 
służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

zatrudnionym w obszarach świadczenia 
opieki oraz gromadzić informacje o pozio-
mie zaszczepienia pracowników, jak rów-
nież o absencji chorobowej z powodu grypy.

Zdarzeniem, które może sprzyjać wy-
stąpieniu zakażenia szpitalnego może być 
zranienie ostrym narzędziem używanym 
podczas udzielania świadczeń zdrowot-
nych. W celu ochrony pracowników 
przed niebezpiecznymi skutkami takich 
zdarzeń wprowadzono odpowiednie re-
gulacje prawne. 

Przepisy § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu zadań związanych z na-
rażeniem na zranienie ostrymi narzędzia-
mi używanymi przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych12 nałożyły na pracodawcę 
obowiązek opracowania i wdrożenia pro-
cedury postępowania poekspozycyjnego, 
umożliwiającej niezwłoczne udzielenie 
poszkodowanemu pomocy medycznej 
oraz zapobieżenie skutkom narażenia, 
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

W szpitalach objętych kontrolą opra-
cowano odpowiednią procedurę, zgod-
nie ze wspomnianym rozporządzeniem. 
W czterech placówkach nie poinformo-
wano jednak personelu medycznego o jej 
wdrożeniu, co było niezgodne z § 6 pkt 4 
lit. a, b, c tego aktu prawnego13. W jednym 
z kontrolowanych szpitali warszawskich 
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nie zastosowano natomiast rozwiązań 
chroniących pracowników lub ograni-
czających stopień narażenia na zranienie 
ostrymi narzędziami przy wykonywaniu 
świadczeń zdrowotnych, o których mowa 
w § 2 rozporządzenia. W 2015 r. odnotowa-
no w szpitalu 20 zranień ostrymi narzędzia-
mi, w 2016 r. – 21, a w I półroczu 2017 r. 
– 6. Największą grupę zranień ostrymi 
narzędziami stanowiły zranienia związa-
ne z udzielaniem świadczeń typu zabiegi 
operacyjne, pobieranie krwi, czy iniekcje. 

Zaniedbania i braki 
w infrastrukturze
Przyczyną rozprzestrzeniania się drob-
noustrojów mogą być problemy i zanie-
dbania dotyczące infrastruktury szpitala. 
Negatywnie oceniono zatem to, iż w pięciu 
skontrolowanych placówkach nie dokonywa-
no okresowych przeglądów instalacji i urzą-
dzeń zgodnie z zaleceniami producenta i wy-
maganą częstotliwością oraz nie dokumento-
wano czynności serwisowych. Nieczyszczona 
i niekonserwowana instalacja wentylacyjno-
-klimatyzacyjna szpitala staje się siedliskiem 
bakterii (np. legionelli, gronkowca złociste-
go, pałeczki ropy błękitnej), wirusów, grzy-
bów wywołujących zakażenia u pacjentów, 
zwłaszcza o obniżonej odporności.

W jednym z warszawskich szpitali nie 
zapewniono na przykład skutecznej wen-
tylacji mechanicznej w pomieszczeniach 
sanitarno-higienicznych i łazienkach dla 
pacjentów w części oddziałów chorób we-
wnętrznych, diabetologii i endokrynologii 
oraz nie udokumentowano okresowych 

14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.11.2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz.U. poz. 1989).

przeglądów, czyszczenia, dezynfekcji lub 
wymiany elementów instalacji i urządzeń 
wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, 
co nie pozwalało na ocenę, czy wykonano 
te czynności zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Ponadto, w okresie od kwietnia 
2016 r. do stycznia 2017 r., szpital nie zawarł 
umowy na świadczenie usług konserwacji 
urządzeń klimatyzacyjnych. 

W szpitalu w Bartoszycach nie poddano 
czyszczeniu lub dezynfekcji dwudziestu 
czterech urządzeń wentylacji i klimaty-
zacji oraz nie prowadzono dokumentacji 
z przeglądów przeprowadzonych w latach 
2015–2016. Głównym problemem, z jakim 
borykał się szpital, był stan techniczny 
instalacji oraz zastosowane rozwiązania 
w systemie kanałów wentylacji mechanicz-
nej, uniemożliwiające wykonanie czysz-
czenia oraz dezynfekcji długich odcinków.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, realizu-
jąc obowiązek nałożony rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi14, pro-
wadziła w szpitalach badania ciepłej wody 
na obecność bakterii z rodzaju Le gionella, 
które są czynnikiem etiologicznym legionelo-
zy, tj. choroby zakaźnej układu oddechowego. 
Bakterie te rozwijają się m.in. w urządzeniach 
klimatyzacyjnych, nawilżających oraz wszel-
kich urządzeniach rozpylających wodę.

W połowie skontrolowanych przez NIK 
szpitali w próbkach ciepłej wody stwierdzo-
no obecność pałeczek Legionella na pozio-
mie przekraczającym wartość dopuszczalną.

W jednym z warszawskich szpitali, 
z powodu przekroczenia dopuszczalnej 
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normy obecności tych bakterii, Pań-
stwo wy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w War  szawie, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, nakazał doprowadzenie jakości 
wody do stosownych wymagań, w terminie 
do 31 marca 2017 r. Na wniosek szpitala, 
termin wykonania tej decyzji został wy-
dłużony do 31 maja 2018 r.

Trzy szpitale nie posiadały izolatki, tj. po-
mieszczenia pozwalającego na odseparo-
wanie zakażonego pacjenta w celu unie-
możliwienia przeniesienia biologicznego 
czynnika chorobotwórczego na inne osoby. 
Było to niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 3 
lit. b ustawy o zwalczaniu zakażeń, stano-
wiącym, że kierownicy podmiotów leczni-
czych wykonujących świadczenia szpitalne 
jako działalność leczniczą są obowiązani 
do wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania 
systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń 
szpitalnych, obejmującego m.in. organizację 
udzielania świadczeń zdrowotnych w spo-
sób gwarantujący izolację pacjentów z zaka-
żeniem lub chorobą zakaźną oraz zapewnia-
jący bezpieczeństwo pacjentom szczególnie 
podatnym na zakażenia szpitalne.

Trzy szpitale nie realizowały w wyzna-
czonym terminie zaleceń określonych 
w decyzjach wydanych przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
w których nakazano dostosowanie do wła-
ściwego stanu sanitarno-technicznego 
pomieszczeń i urządzeń szpitala oraz do-
prowadzenia jakości wody ciepłej w in-
stalacji szpitali do wymagań rozporządze-
nia w sprawie jakości wody. Na wniosek 
szpitali PPIS wyrażał zgodę na prolonga-
tę terminu wykonania zaleceń wynika-
jących z decyzji, przy jednoczesnym za-
wieszeniu postępowania egzekucyjnego. 
Taka praktyka powodowała wydłużenie 

terminów usunięcia odstępstw od wyma-
gań, jakim powinny odpowiadać pomiesz-
czenia i urządzenia podmiotu wykonują-
cego działalność leczniczą.

Polityka antybiotykowa szpitali
Przepis art. 11 ust. 2 pkt 5 ustawy o zwal-
czaniu zakażeń zobowiązywał kierownika 
szpitala m.in. do sporządzenia analizy lo-
kalnej sytuacji epidemiologicznej w celu 
optymalizacji profilaktyki i terapii anty-
biotykowej. Istotnym elementem, pozwa-
lającym na taką analizę, jest posiadanie 
receptariusza szpitalnego, zawierającego 
główne wskazania do antybiotykoterapii 
i ograniczenia w jej stosowaniu.

W  latach 2016–2017 (I  półrocze) 
w 16 skon trolowanych szpitalach polityka 
antybiotykowa prowadzona była przez ze-
społy (komitety) terapeutyczne lub zespo-
ły (komitety) ds. antybiotykoterapii, po-
wołane przez poszczególnych dyrektorów. 
W niektórych placówkach powołano oba 
tego rodzaju gremia. Receptariusze szpitalne 
opracowane przez zespoły zawierały zasady 
oraz instrukcje dotyczące zlecania antybio-
tyków (wskazania do stosowania i zalecane 
dawki). Antybiotyki umieszczone w recep-
tariuszu były podzielone na trzy grupy do-
stępności: A – dostępne w trybie ciągłym 
– ogólnodostępne, B – dostępne za zgodą 
kierownika oddziału i C – antybiotyki do-
stępne na zlecenie kierownika oddziału, 
po akceptacji dyrektora ds. lecznictwa.

Stosownie do postanowień art. 14 ust. 1 
pkt 3 lit. e ustawy o zwalczaniu zakażeń, 
kierownik podmiotu leczniczego zobowią-
zany jest do organizacji udzielania świad-
czeń zdrowotnych w sposób zapewniający 
ograniczenie narastania lekooporności bio-
logicznych czynników chorobotwórczych 



Nr 6/listopad-grudzień/2018 85 

Zakażenia szpitalne   kontrola i audyt

w wyniku niewłaściwego stosowania pro-
filaktyki i terapii antybiotykowej. 

W ocenie NIK zasadne jest więc zbie-
ranie informacji o ordynacji i zużyciu an-
tybiotyków, z uwzględnieniem poszcze-
gólnych pacjentów, w celu przeciwdzia-
łania ich nieuzasadnionemu podawaniu 
i powstawaniu lekooporności.

Antybiotyki stanowią wyjątkową gru-
pę leków przede wszystkim dlatego, 
że ich skuteczność zmniejsza się z upły-
wem czasu, co jest związane z narastającym 
problemem oporności bakterii, w szcze-
gólności w środowisku szpitalnym. Coraz 
więcej zakażeń w szpitalu powodują drob-
noustroje, dla których nie ma skutecznych 
opcji terapeutycznych.

W okresie objętym kontrolą w czterech 
badanych szpitalach nie przeprowadzono 
kontroli wewnętrznej zasadności ordynacji 
antybiotyków, a w jednym – nie dokony-
wano retrospektywnej analizy ich zużycia.

Należy podkreślić, iż wdrożenie sku-
tecznej terapii antybiotykowej jest uwa-
runkowane przeprowadzeniem odpo-
wiedniej diagnostyki mikrobiologicznej. 
Głównym celem tej diagnostyki, prowa-
dzonej w laboratorium mikrobiologicznym 
jest identyfikacja czynników etiologicz-
nych zakażeń i chorób zakaźnych wywo-
ływanych m.in. przez wirusy, bakterie, 
grzyby. Wczesne rozpoznanie przyczyny 
zakażenia i wdrożenie racjonalnej terapii 
antybiotykowej zapobiega ciężkim powi-
kłaniom i obniża koszty leczenia.

W strukturze organizacyjnej 11 szpitali 
funkcjonowało laboratorium, wykonujące 

15 Czynnik alarmowy to biologiczny czynnik chorobotwórczy o szczególnej zjadliwości lub oporności.

m.in. badania mikrobiologiczne w trybie 
całodobowym. W siedmiu placówkach ca-
łodobowa diagnostyka laboratoryjna reali-
zowana była na podstawie umowy zawartej 
z podmiotem zewnętrznym.

Średnia liczba badań mikrobiologicznych 
w przeliczeniu na 1 łóżko szpitalne w ba-
danym okresie wyniosła: 26,5 w 2016 r., 
35,1 w 2016 r., 21,3 w 2017 r. (I półrocze). 
Dane te wskazują na niedostateczne wy-
korzystanie diagnostyki mikrobiologicznej 
w szpitalach. Zgodnie z zaleceniami WHO, 
na 1 łóżko szpitalne powinno przypadać 
ok. 50 badań mikrobiologicznych.

Nierzetelna statystyka zakażeń
Stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy o zwal-
czaniu zakażeń, kierownicy podmiotów 
leczniczych wykonujących działalność 
leczniczą w rodzaju świadczenia szpital-
ne są obowiązani do gromadzenia w szpi-
talu informacji o zakażeniach szpitalnych 
i czynnikach alarmowych oraz prowa-
dzenia ich rejestru w formie papierowej 
lub w systemie elektronicznym (art. 14 
ust. 6 ustawy o zwalczaniu zakażeń).

 Stwierdzono, że w 15 kontrolowanych 
szpitalach prowadzono rejestr zakażeń 
szpitalnych i czynników alarmowych15, 
który uwzględniał informacje wymienio-
ne w art. 14 ust. 5 ustawy o zwalczaniu 
zakażeń, tj. imię i nazwisko pacjenta, datę 
urodzenia, nr PESEL, płeć, adres zamiesz-
kania, rozpoznanie kliniczne i charaktery-
stykę podstawowych objawów klinicznych 
zakażenia szpitalnego, czynniki ryzyka 
oraz informacje niezbędne do sprawowania 
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nadzoru epidemiologicznego. W dwóch 
szpitalach w ogóle nie prowadzono reje-
stru, a w jednym robiono to niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 Rejestry tworzone są na podstawie kart 
rejestracji zakażenia szpitalnego i od tego 
jak są one wypełniane zależy ich wiarygod-
ność. W trakcie kontroli NIK ba daniu podda-
no 696 losowo wybranych indywidualnych 
kart rejestracji zakażenia szpitalnego, sporzą-
dzonych w latach 2016–2017 (do 30 wrze-
śnia). Analiza wykazała, że indywidualne 
karty rejestracji zakażenia szpitalnego nie 
były sporządzane rzetelnie, ponieważ:

 • 111 kart (15,9%) nie zostało wypełnio-
nych zgodnie z obowiązującym w szpitalu 
wzorem,

 • w 126 kartach (18,1%) nie zostały opi-
sane czynniki ryzyka,

 • w 21 kartach (3%) nie wpisano danych 
pacjenta,

 • w 29 kartach (4,2%) nie została opisana 
postać kliniczna zakażenia,

 • w 74 kartach (10,6%) nie zostało opisa-
ne rozpoznanie,

 • w 105 kartach (15,1%) nie zostało od-
notowane wykonanie badania mikrobio-
logicznego,

 • w 160 kartach (23%) nie zostało opisane 
stosowanie antybiotykoterapii,

 • w 107 kartach (15,4%) nie było daty 
i podpisu lekarza prowadzącego,

 • w 80 kartach (11,5% ) nie było daty 
i podpisu pielęgniarki epidemiologicznej,

 • 246 kart (35,3%) zostało wystawionych 
przez lekarza prowadzącego z opóźnieniem 
wynoszącym od jednego do 288 dni.

16 Badania Punktowe Występowania Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną i Stosowania Antybiotyków 
w latach 2012–2014, prowadzone w polskich szpitalach.

W ocenie NIK, niesporządzanie kart 
re je stracji zakażenia szpitalnego na bie-
żąco i zgodnie z obowiązującym wzorem 
miało negatywny wpływ na rzetelność pro-
wadzenia rejestru zakażeń i utrudniało 
określenie, w sposób wiarygodny, sytuacji 
epidemiologicznej szpitala. W efekcie do-
chodzi także do zniekształcenia danych 
przekazywanych na zewnątrz w sprawoz-
daniach statystycznych placówki.

Roczne „Sprawozdania o działalno-
ści szpitala ogólnego MZ-29” za 2015 r. 
i 2016 r., sporządzone przez siedem kon-
trolowanych szpitali, zawierały nierzetelne 
dane o liczbie zmarłych i liczbie pacjen-
tów leczonych z powodu zakażeń szpital-
nych. W ocenie NIK, dane dotyczące licz-
by zgonów z powodu zakażenia szpitalne-
go były niepełne. Na przykład w jednym 
z warszawskich szpitali, w sprawozdaniu 
MZ-29 za 2016 r. błędnie wykazano liczbę 
zgonów – 27, a faktycznie było 36 zgonów 
z powodu zakażeń szpitalnych.

W tej sytuacji poważne wątpliwości 
może budzić fakt, iż w rocznych „Sprawo-
zdaniach o działalności szpitala ogólne-
go” za 2016 r. ponad 56% szpitali w Polsce 
nie ujawniło danych o liczbie pacjentów 
hospitalizowanych z rozpoznaniem zakaże-
nia wewnątrzszpitalnego i liczbie zgonów 
z tego powodu.

O braku wiarygodnych danych krajo-
wych dotyczących zakażeń szpitalnych 
świadczą również prowadzone, poza 
oficjalną sprawozdawczością, wyniki 
tzw. badań punktowych16. Na ich pod-
stawie można ocenić, że liczba zakażeń 
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szpitalnych może być nawet pięciokrot-
nie wyższa niż wynika to z danych Mini-
sterstwa Zdrowia prezentowanych na ma-
pach potrzeb zdrowotnych.

Wnioski NIK
Ustalenia kontroli wskazywały na koniecz-
ność wprowadzenia systemowych rozwią-
zań ukierunkowanych na poprawę sytuacji 
epidemiologicznej w zakresie zapobiegania 
i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się 
do Ministra Zdrowia o wprowadzenie 
rozwiązań systemowych zachęcających 
lekarzy do wyboru specjalizacji w defi-
cytowych dziedzinach medycyny, takich 
jak mikrobiologia lekarska. Niepodjęcie 
natychmiastowych działań w celu popra-
wy tej sytuacji skutkować będzie w przy-
szłości brakiem wykwalifikowanej kadry 
dla potrzeb diagnostyki chorób zakaźnych 
i kontroli zakażeń szpitalnych oraz racjo-
nalnej antybiotykoterapii. Dostrzeżono 
konieczność wprowadzenia do przepisów 
powszechnie obowiązujących zadań pie-
lęgniarki epidemiologicznej oraz jej usy-
tuowania w strukturze podmiotu lecz-
niczego. Brak uregulowań prawnych tej 
kwestii powoduje, że w szpitalach stosuje 
się „Ramowy zakres czynności” opraco-
wany w 1996 r. przez Zespół ds. Zakażeń 
Szpitalnych przy Biurze Naczelnej Pielęg-
nia rki Kraju oraz różnorodną praktykę 
przyporządkowania tego stanowiska. 
Z uwagi na liczne obowiązki i odpowie-
dzialność za ich wykonanie, w ocenie NIK, 
należy zapewnić pielęgniarce epidemio-
logicznej samodzielność w podejmowa-
niu decyzji i wykonywaniu zadań, zgod-
nie z jej kompetencjami. Optymalnym 
rozwiązaniem jest podległość stanowiska 

pielęgniarki epidemiologicznej bezpośred-
nio dyrektorowi szpitala.

W ocenie NIK należy także podjąć dzia-
łania w celu poprawy jakości danych sta-
tystycznych o liczbie pacjentów leczonych 
z powodu zakażeń wewnątrzszpitalnych 
i liczbie zgonów z tego powodu. Centrum 
Systemów Informacyjnych w Ochronie 
Zdrowia, odpowiedzialne za gromadzenie 
informacji zawartych w sprawozdaniach 
MZ-29, nie ma uprawnień do kontrolo-
wania podmiotów leczniczych i weryfi-
kacji przedstawianych danych i w związ-
ku z tym nie jest w stanie ocenić jakości 
gromadzonych danych w zakresie zakażeń 
szpitalnych.

W wystąpieniach pokontrolnych skie-
rowanych do dyrektorów szpitali wnio-
skowano m.in. o zapewnienie wymaganej 
liczby pielęgniarek epidemiologicznych 
w składzie ZKZS, tj. nie mniejszej niż jedna 
na 200 łóżek szpitalnych, podjęcie działań 
w celu zapewnienia w składzie ZKZS leka-
rza (przewodniczącego) posiadającego wy-
magane kwalifikacje, zobowiązanie lekarzy 
do bieżącego wypełniania kart zakażenia 
szpitalnego, tj. w momencie rozpoznania 
zakażenia i niezwłocznego ich przekazy-
wania ZKZS, prowadzenie rejestru zaka-
żeń szpitalnych i czynników alarmowych 
w formie określonej przepisami prawa po-
wszechnie obowiązującego, prowadzenie 
rejestru zakażeń szpitalnych i czynników 
alarmowych na podstawie dokumentów, 
o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2011 r. 
w sprawie listy czynników alarmowych, 
rejestrów zakażeń szpitalnych.

W wystąpieniach pokontrolnych skie-
rowanych do państwowych powiatowych 
inspektorów sanitarnych wnioskowano 
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m.in o sporządzanie: raportów o zakaże-
niach i zachorowaniach na choroby za-
kaźne, ich podejrzeniach oraz przypad-
kach stwierdzenia dodatniego wyniku ba-
dania laboratoryjnego, a także raportów 
o zgonach z powodu zakażeń lub chorób 
zakaźnych, a także wykazywania w nich 
rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycz-
nym danych. 

Istotne ustalenia kontroli skłoniły też 
Najwyższą Izbę Kontroli do uzupełnie-
nia, w kolejnych kontrolach, badanej 
problematyki o zagadnienia związane 
z antybiotykoterapią stosowaną w szpi-
talach, przede wszystkim w odniesieniu 
do kwestii bezpieczeństwa pacjentów 
przy stosowaniu tego typu leczenia. Taki 
temat został wprowadzony do planu pracy 
NIK na 2018 r. i jest zgody z przyjętym 

17 Pismo Fundacji Onkologicznej Alivia z 25.5.2018. 

przez NIK podejściem do kontroli syste-
mu ochrony zdrowia, w którym kwestia 
bezpieczeństwa pacjentów i poszanowa-
nia ich praw odgrywa coraz większą rolę. 
Te działania są doceniane przez intere-
sariuszy. 

Jak podano w jednym z pism skierowa-
nych ostatnio do NIK: „Utwierdzamy 
się w przekonaniu, że Izba jest jedną 
z niewielu instytucji publicznych, która 
przyjęła postawę pacjentocentryczną, 
w szczególny sposób pochylając się nad 
dotychczas niebadanymi problemami 
chorych…”17.

PIOTR WASILEWSKI
p.o. dyrektor Departamentu Zdrowia NIK

Słowa kluczowe: zakażenia szpitalne, lecznictwo zamknięte, bakterie lekooporne, antybiotyki, 
system kontroli zakażeń, drobnoustroje 

Key words: hospital-acquired infection, closed care, drug-resistant bacteria, antibiotics, infection 
control system, microbes
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Jednym ze wskaźników efektywności systemu opieki zdrowotnej jest stan zdrowia popula-
cji. Bardzo istotny element systemu to wysokiej jakości profilaktyczna opieka zdrowotna 
nad dziećmi i młodzieżą. Funkcjonujący u nas model takiej opieki nie zapewnia jednak 
w szkołach kompleksowego i równego dostępu do świadczeń, zwłaszcza pomocy przedlekar-
skiej oraz stomatologicznej. Ustalenia kontroli NIK wskazują na duże dysproporcje między 
placówkami zlokalizowanymi w mieście i na wsi. Niezadowalająca jest też wiedza o stanie 
zdrowia uczniów, wynikająca z braku przepływu informacji między lekarzem i pielęgniar-
ką w szkole. Alarmujące są dane dotyczące obowiązkowych szczepień ochronnych. Liczba 
osób uchylających się od nich stale wzrasta. W 2017 r. było ich 30,1 tys., co w porównaniu 
z rokiem 2016 stanowi wzrost o 30%, a w stosunku do roku 2013 o 305,1%.

Profilaktyczna opieka nad dziećmi 
i młodzieżą w wieku szkolnym

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Wprowadzenie
Koncepcje i organizacja opieki zdrowot-
nej nad dziećmi i młodzieżą w wieku 
szkolnym ulegały zmianom w ostatnim 
trzydziestoleciu. Nowy, zmodyfikowany 
w 1992 r. system profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad uczniami nie przewidywał 
w szkole stałej obecności lekarza i stoma-
tologa. Jednak najpoważniejsza reorgani-
zacja nastąpiła w 1999 r. wraz z wejściem 
w życie reformy ochrony zdrowia, która 
wprowadziła instytucję lekarza rodzinne-
go, sprawującego opiekę nad całą rodziną. 

1 J.B. Karski, A. Kozierkiewicz: Zdrowie�21.�Zdrowie�dla�wszystkich�w�XXI�wieku, wyd. Vesalius, Kraków 2001.

Rozwój i zdrowie dziecka zaczęło być po-
strzegane w kontekście jego sytuacji ro-
dzinnej. Obecnie funkcjonujący model 
profilaktycznej opieki zdrowotnej został 
opracowany na podstawie założeń promocji 
zdrowia oraz rozszerzonej strategii WHO 
„Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku”, 
która określiła, że na zdrowie dzieci i mło-
dzieży wpływa wiele czynników pozame-
dycznych, w tym m.in.: status ekonomicz-
no-społeczny rodziny, styl życia, wsparcie 
społeczne, środowisko nauczania i wycho-
wania oraz miejsce zamieszkania1.
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Zgodnie z Konwencją o prawach dziec-
ka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych 20  listopa-
da 1989 r.2 i ratyfikowaną przez Polskę 
w 1991 r., każde dziecko ma prawo do jak 
najwyższego poziomu opieki zdrowotnej 
i udogodnień w leczeniu chorób oraz re-
habilitacji. Państwa-strony muszą starać 
się, aby mieć zapewnione prawo dostępu 
do najlepszej opieki zdrowotnej (art. 24 
ust. 1). W szczególności chodzi o zapew-
nienie koniecznej pomocy oraz profilaktyki 
opieki zdrowotnej wszystkim dzieciom, 
z uwzględnieniem rozwoju tych dziedzin 
oraz poradnictwa dla rodziców (art. 24 
ust. 2 lit. b i f).

W katalogu świadczeń na rzecz zachowa-
nia zdrowia, zapobiegania chorobom i wcze-
snego wykrywania chorób w art. 27 ust. 1 
ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych3, kilka z nich ad-
resowanych jest bezpośrednio do dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym. 

Obejmują one między innymi: profi-
laktyczną opiekę zdrowotną w środowi-
sku nauczania i wychowania; wykony-
wanie szczepień ochronnych; promocję 
zdrowia i profilaktykę, w tym stomatolo-
giczną do ukończenia 19 roku życia; wcze-
sną, wielospecjalistyczną i kompleksową 
opiekę nad dzieckiem zagrożonym nie-
pełnosprawnością lub niepełnosprawnym; 

2 Dz.U. z 1991 r. nr 120 poz. 526, ze zm.
3 Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm., dalej ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej.
4 Dz.U. z 2018 r. poz. 1457.
5 Dz.U. nr 139 poz. 1133.
6 Dopuszcza się także sprawowanie profilaktycznej opieki nad uczniami, którzy nie są objęci indywidulanym 

nauczaniem, przez położną, posiadającą określone kwalifikacje.
7 W sytuacji jego braku na terenie szkoły, w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

wykonywanie badań z zakresu medycy-
ny sportowej do ukończenia 21 roku życia 
oraz propagowanie zachowań prozdro-
wotnych, w szczególności przez zachęca-
nie do indywidualnej odpowiedzialności 
za własne zdrowie.

Objęcie dzieci i młodzieży świadczeniami 
profilaktycznej opieki zdrowotnej wynika 
również z art. 92 ust. 1 ustawy z 7 września 
1991 r. o systemie oświaty4. Pielęgniarka 
środowiska nauczania i wychowania planuje 
i realizuje opiekę profilaktyczną nad ucznia-
mi na terenie szkoły w porozumieniu z dy-
rektorem, który jest zobowiązany do za-
pewnienia odpowiednich warunków spra-
wowania tej opieki nad uczniami.

Organizację profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad dziećmi i młodzieżą objętą obo-
wiązkiem szkolnym i nauki oraz kształcą-
cymi się w szkołach ponadgimnazjalnych 
do ich ukończenia, określa rozporządze-
nie5 Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. 
Zgodnie z § 3 rozporządzenia opieka ta spra-
wowana jest przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej na podstawie deklaracji 
wyboru i lekarza dentystę w miejscu okre-
ślonym w umowie o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej, tj. w poradni lub przy-
chodni oraz przez pielęgniarkę, lub higienist-
kę szkolną6, bezpośrednio w szkole – w gabi-
necie profilaktyki i pomocy przedlekarskiej7.

Szkoła stwarza idealne warunki dla pro-
mowania zdrowia oraz interweniowania 
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w razie potrzeby, ponieważ cała popu-
lacja danej grupy wiekowej znajduje się 
na jednym terenie. 

W wielu krajach na całym świecie 
szkoła uznawana jest za kluczowe miej-
sce oraz partnera w zakresie profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą. Strategia tej opieki okazuje 
się wysoce skuteczna w poprawie wy-
ników jeśli chodzi o zdrowie i edukację 
oraz wspiera działania personelu szkoły. 

W krajach Unii Europejskiej przyjęto 
różnorodne rozwiązania jeśli chodzi o od-
powiedzialność za opiekę zdrowotną spra-
wowaną nad dziećmi i młodzieżą w szko-
łach; powierza się ją na przykład ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia, ministrowi 
edukacji lub zadanie jest współorganizo-
wane przez ministra zdrowia i ministra 
edukacji; ministra zdrowia, ministra edu-
kacji i władze lokalne; ministra zdrowia 
i lokalne władze ochrony zdrowia i/lub 
zdrowia i edukacji, ewentualnie zadanie 
przekazuje się tylko lokalnym władzom 
ochrony zdrowia.

W większości krajów europejskich 
opieka zdrowotna nad uczniami spra-
wowana jest w pełnym lub częściowym 
porozumieniu ze szkołą (56% regionu 
europejskiego WHO), przy czym różni 
się organizacją miejsca udzielania świad-
czeń między szkołą a podstawową opieką 
zdrowotną8.

Celem artykułu jest  przedstawie-
nie funkcjonowania profilaktycznej 

8 I.�Wolfe, M. McKee: European�Child�Services�and�Systems:�Lessons�without�borders,�Schools�and�the�health�
of�children�and�young�people, Open University Press, McGraw – Hill Education, 2013, p. 146-182.

9 Informacja o wynikach kontroli Opieka�zdrowotna�nad�dziećmi�i�młodzieżą�w�wieku�szkolnym, nr ewid. 
12/2018/P/17/058/KZD, Departament Zdrowia NIK, kwiecień 2018 r.

opieki zdrowotnej nad dziećmi i mło-
dzieżą w wieku szkolnym na podsta-
wie ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, 
po przeprowadzonym w 2017 roku ba-
daniu9. Kontrola została podjęta zgodnie 
z sugestią Sejmu RP oraz w związku z ry-
zykiem horyzontalnym „Niska jakość usług 
publicznych”, zidentyfikowanym przez 
Izbę, jako istotnie wpływające na reali-
zację celów państwa.

Głównym celem kontroli była ocena, 
czy funkcjonujący system opieki zdrowot-
nej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkol-
nym, szczególnie w odniesieniu do opieki 
profilaktycznej, zapewnia bezpieczeństwo 
zdrowotne tej populacji. 

Kontrolą objęto lata 2015–2017 (do czasu 
jej zakończenia) z uwzględnieniem okre-
sów wcześniejszych, jeśli zdarzenia mające 
wówczas miejsce miały wpływ na kontro-
lowaną działalność. W ramach kontroli 
oceniano, czy organizacja opieki pozwoliła 
na efektywne wykorzystanie zasobów fi-
nansowych i osobowych oraz czy zapew-
niono dzieciom i młodzieży wymagane 
świadczenia profilaktyczno-lecznicze, 
równy dostęp do tych świadczeń, jak rów-
nież czy systematycznie wdrażano działa-
nia doskonalące ten system opieki i dzia-
łania zapewniające satysfakcję zarówno 
dzieciom, jak i rodzicom, czy opiekunom 
prawnym.

Kontrolą objęto: Ministerstwo Zdrowia, 
cztery urzędy marszałkowskie, 12 urzędów 
gmin (w tym: miejskie, miejsko-wiejskie 
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i wiejskie) oraz 12 podmiotów leczniczych10 
w pięciu województwach: małopolskim, 
mazowieckim, pomorskim, warmińsko-
-mazurskim i wielkopolskim. 

Kontrola planowa została poprzedzo-
na kontrolą rozpoznawczą w trzech pod-
miotach11.

Ważniejsze ustalenia kontroli
Kontrola NIK wykazała, że funkcjonujący 
model profilaktycznej opieki zdrowot-
nej nie zapewniał dzieciom i młodzieży 
w wieku szkolnym kompleksowego i rów-
nego dostępu do świadczeń profilaktycz-
nych. Dostęp do gabinetów profilakty-
ki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 
oraz gabinetów stomatologicznych w szko-
łach był ograniczony. Występowały duże 
dysproporcje między szkołami zlokalizo-
wanymi w mieście i na wsi. Pielęgniarki 
oraz higienistki szkolne nie udziela-
ły świadczeń w wymiarze czasu pracy 
proporcjonalnym do planu godzin lek-
cyjnych. Brakowało pełnej współpracy 
między nimi i lekarzem POZ a pielęgniar-
ką lub higienistką szkolną. Intensywność 
działań edukacyjnych w zakresie profi-
laktyki i promocji zdrowia była bardzo 
zróżnicowana. Nie prowadzono oceny 
jakości i skuteczności profilaktyki w ba-
danej populacji. Brakowało również sys-
temowych rozwiązań umożliwiających 
efektywne monitorowanie oraz nadzór 
nad organizacją i sposobem sprawowa-
nia tej opieki.

10 W różnych formach prowadzonej działalności leczniczej oraz udzielających profilaktycznych świadczeń 
zdrowotnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w różnych zakresach i rodzajach, w tym w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna i leczenie stomatologiczne.

11 W tym w dwóch podmiotach leczniczych i urzędzie gminy miejskiej.

Organizacja opieki 
profilaktycznej
Głównym celem profilaktycznej opie-
ki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
w wieku szkolnym jest ochrona zdrowia 
i zapewnienie prawidłowego ich rozwoju, 
szczególnie w perspektywie funkcjonowa-
nia w dorosłym życiu. Konieczne jest zatem 
zapewnienie wszystkim uczniom dostępu 
do świadczeń lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ), świadczeń stomato-
logicznych oraz do gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej, który jest miejscem udzielania 
świadczeń przez pielęgniarkę środowiska 
nauczania i wychowania lub higienistkę 
szkolną. W okresie objętym kontrolą opie-
ka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą, 
zwłaszcza profilaktyczna, była zróżnico-
wana. Lekarze POZ rzadko realizowa-
li swoje zadania w szkołach, najczęściej 
były to gabinety zlokalizowane w poradni 
lub przychodni. Spośród 12 kontrolowa-
nych przez NIK podmiotów leczniczych 
tylko dwa udzielały uczniom komplek-
sowo profilaktycznych świadczeń zdro-
wotnych , tj. przez lekarza i pielęgniarkę 
POZ, świadczeń ogólnostomatologicznych 
i ogólnostomatologicznych dla dzieci i mło-
dzieży do ukończenia 18 r.ż. oraz świad-
czeń pielęgniarki szkolnej, w tym w ramach 
grupowej profilaktyki fluorkowej.

Liczba personelu medycznego opiekują-
cego się dziećmi i młodzieżą w wieku szkol-
nym była niewystarczająca, co utrudniało 
zapewnienie równego dostępu. W I półroczu 
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2017 r. profilaktyczną opiekę zdrowotną 
nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkol-
nym sprawowało 27,6 tys. lekarzy POZ, 
w tym 9 tys. ze specjalizacją w dziedzinie 
medycyny rodzinnej i 6,5 tys. ze specjalizacją 
w dziedzinie pediatrii; 13,1 tys. lekarzy den-
tystów oraz 7,8 tys. pielęgniarek/higienistek 
szkolnych. W porównaniu z rokiem 2015 
liczba lekarzy POZ zwiększyła się o 10,5%; 
lekarzy dentystów o 16,0% a pielęgniarek/
higienistek szkolnych o 9,0%, ale system or-
ganizacji tej opieki nieefektywnie wykorzy-
stywał istniejące zasoby osobowe.

Występowały duże dysproporcje w licz-
bie personelu medycznego i rozkładzie te-
rytorialnym kadry. W I półroczu 2017 r. 
najwyższy wskaźnik, określający liczbę le-
karzy POZ przypadającą na 10 tys. dzieci 
i młodzieży zadeklarowanych na listach 
aktywnych, odnotowano w wojewódz-
twie śląskim (78,8) i dolnośląskim (75,2). 
Te dwa województwa posiadały najwyższe 
wskaźniki również w roku 2015 i 2016. 
Natomiast najniższy wskaźnik był w woje-
wództwie łódzkim (32,9) i warmińsko-ma-
zurskim (36,0). Liczba gabinetów lekarza 
POZ w badanym okresie była na porów-
nywalnym poziomie i wynosiła średnio 
9,4 tys., w tym gabinety publiczne stano-
wiły średnio 19,7%.

W latach 2015–2017 najwyższy wskaź-
nik określający liczbę lekarzy dentystów 
przypadającą na 10 tys. dzieci i młodzieży 
odnotowano w województwie lubelskim. 
W 2015 r. wynosił on 38,7, a w kolejnych 

12 Udzielane w nich były świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci 
i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.

13 Udzielane w nich były świadczenia pielęgniarki szkolnej.
14 Nie uwzględniono danych o liczbie gabinetów znajdujących się w szkołach w województwie małopolskim, 

ponieważ zestawienia przekazane przez Ministerstwo Zdrowia nie zawierały takiej informacji.

latach wzrósł o 2,1% i 3,3% w stosunku 
do roku poprzedniego. Najmniej leka-
rzy dentystów w tym okresie przypada-
ło w województwie pomorskim, gdzie 
wskaźnik oscylował poniżej 17. 

W I półroczu 2017 r. liczba gabinetów 
stomatologicznych12 sięgnęła 8,6 tys., 
z tego 7,3% gabinetów było zlokalizowa-
nych w szkołach. W porównaniu z rokiem 
2015 liczba tych ostatnich zwiększyła się 
o 6,5%. Najwięcej szkół posiadających gabi-
net stomatologiczny było zlokalizowanych 
w województwie lubelskim (co piąty ga-
binet znajdował się w szkole). Pod wzglę-
dem dostępności najgorszą sytuację od-
notowano w województwie lubuskim 
i podkarpackim, gdzie w żadnej ze szkół 
nie było tego typu gabinetów.

Najwyższy wskaźnik określający liczbę 
pielęgniarek/higienistek szkolnych przy-
padającą na 10 tys. uczniów osiągnięto 
w województwie podkarpackim od 26,3 
w 2015 r. do 30,6 w 2017 r. Najmniejsza 
przypadała na uczniów w województwie 
lubelskim i łódzkim, wskaźnik w przedzia-
le 2,5–3,3. W I półroczu 2017 r. funkcjo-
nowało 13,7 tys. gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej13, 
z tego 78,3% to gabinety znajdujące się 
w szkołach. Najwyższy odsetek gabine-
tów zlokalizowanych w szkołach (100%) 
odnotowano w województwie kujawsko-
-pomorskim i wielkopolskim, a najniż-
szy (41,4%) w województwie święto-
krzyskim14. Dysproporcje w liczbie szkół 
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posiadających gabinet profilaktyki szkol-
nej i pomocy przedlekarskiej15 występo-
wały zarówno między województwami, 
jak i między miastem a wsią. W badanym 
okresie odsetek szkół podstawowych po-
siadających taki gabinet wynosił średnio 
49,7%, gabinety działały w 86,4% szkół 
w miastach oraz 31,6% szkół na wsi. 

W gimnazjach odsetek szkół posiada-
jących gabinet profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej wynosił śred-
nio 46,0%, w miastach – 62,8%, na wsi 
29,8%, natomiast w pozostałych rodza-
jach szkół16 gabinetem dysponowało śred-
nio 59,9% szkół, w tym w miastach 62% 
i 43,8% na wsi.

Z przeprowadzonej kontroli wyni-
ka, że w wielu podmiotach leczniczych 
nie zapewniono uczniom pełnej dostęp-
ności świadczeń pielęgniarki lub higienist-
ki szkolnej. W siedmiu z 11 kontrolowa-
nych podmiotów leczniczych17 (63,6%) 
stwierdzono, że wymiar czasu pracy, 
a tym samym dostępność dla uczniów pie-
lęgniarki/higienistki był niższy od okre-
ślonego w części III pkt. 2 załącznika 
nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 24 września 2013 r. w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu pod-
stawowej opieki zdrowotnej18. Ponadto 
w trzech z 11 (27,3%) kontrolowanych 
podmiotów stwierdzono, że tego rodza-
ju świadczenia były udzielane niezgodnie 

15 Dane z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) uzyskane w trybie art. 29 ustawy 
z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.), zwanej dalej ustawą�o�NIK.

16 Tj. liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła specjalna.
17 Spośród 12 kontrolowanych podmiotów leczniczych 11 udzielało świadczeń w zakresach: świadczenia pielę-

gniarki szkolnej oraz świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej.
18 Dz.U. z 2016 poz. 86, ze zm.
19 Dz.U. z 2017 r. poz. 211, ze zm.

z harmonogramem czasu pracy, będącym 
załącznikiem do umowy z NFZ.

W trakcie prowadzonych badań kon-
trolnych oceniono również warunki, w ja-
kich udzielano profilaktycznych świadczeń 
zdrowotnych. W 12 kontrolowanych pod-
miotach oględzinom poddano: 66 gabine-
tów, w tym 44 profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej, sześć gabinetów 
lekarza POZ, cztery poradni dziecięcej, 
pięć pielęgniarki POZ/gabinetów zabiego-
wych, cztery punkty szczepień oraz trzy 
gabinety stomatologiczne. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły braków w wy-
posażeniu w wymagany sprzęt, aparaturę 
medyczną lub produkty lecznicze. Takie 
przypadki wystąpiły w 20 gabinetach 
wśród pięciu kontrolowanych podmio-
tów. W jednym podmiocie stwierdzo-
no wykorzystywanie przez 23 miesiące 
aparatu EKG, który nie był poddawany 
badaniom i kontroli parametrów pracy 
i konserwacji z częstotliwością zgodną 
z zaleceniami producentów i autoryzowa-
nego serwisu. Było to niezgodne z art. 6 
ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach me-
dycznych19, który stanowi, że zabrania się 
używania wyrobów stwarzających zagro-
żenie dla bezpieczeństwa, życia lub zdro-
wia pacjentów.

Ponadto w pięciu z 11 kontrolowanych 
podmiotów leczniczych pielęgniarki 
lub higienistki szkolne udzielały uczniom 
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profilaktycznych świadczeń zdrowotnych 
w tzw. pomieszczeniach zastępczych, 
w tym m.in. w salach klasowych, pokojach 
nauczycielskich, bibliotece, sali kompute-
rowej, pomieszczeniach piwnic szkolnych, 
stołówce szkolnej lub w gabinecie logopedy. 
Żadne z tych pomieszczeń nie spełniało 
warunków realizacji świadczeń określo-
nych w pkt. 3 i 4 części III załącznika nr 4 
do rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej. Było to spowodowane 
brakiem w szkołach gabinetu profilakty-
ki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Badania bilansowe 
i testy przesiewowe
Najczęściej wykonywanymi procedurami 
w ramach opieki profilaktycznej są badania 
bilansowe i testy przesiewowe. Badania bi-
lansowe to kompleksowe badania lekarskie, 
których celem jest wczesne wykrywanie 
zaburzeń rozwoju, określenie potrzeb zdro-
wotnych dziecka oraz dostarczenie infor-
macji jak często występują różne zaburze-
nia wśród dzieci i młodzieży. Wykonywane 
są przez lekarza pediatrę lub lekarza ro-
dzinnego w określonych latach życia dziec-
ka20. Przeprowadzanie testów przesiewo-
wych i kierowanie postępowaniem w sto-
sunku do uczniów z dodatnimi wynikami 
należy natomiast do podstawowych zadań 
pielęgniarki szkolnej w ramach profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 

20 Badaniem bilansowym objęte są noworodki w 0-4 dobie życia oraz dzieci w wieku: 2,4,6,10 lat i młodzież 
w wieku: 14,16 i 18 lat.

21 Dane CSIOZ, na podstawie sprawozdań MZ-06 Sprawozdanie�z�realizacji�profilaktycznej�opieki�zdrowotnej.
22 Dane CSIOZ na podstawie sprawozdań MZ-11 Sprawozdanie�o�działalności�pracujących�w�ambulatoryjnej�

opiece�zdrowotnej, dalej MZ-11.
23 Dane na podstawie sprawozdań MZ-06 Sprawozdanie�z�realizacji�profilaktycznej�opieki�zdrowotnej, przekazane przez CSIOZ.

i młodzieżą w wieku szkolnym. Testy prze-
siewowe służą wstępnej identyfikacji wad 
i zaburzeń; pozwalają na podjęcie działań 
profilaktycznych i leczniczych lub mini-
malizujących występujące zaburzenia.

W badanym okresie odsetek uczniów, 
którym pielęgniarki/higienistki szkolne 
wykonały testy przesiewowe, wyniósł 
99,1%, z tego 93,3% testów odbyło się 
na terenie szkoły, a 6,7% poza nią21.

Do zapewnienia kompleksowej opie-
ki profilaktycznej konieczna jest pełna 
współpraca lekarza POZ i pielęgniarki/
higienistki. Z ustaleń kontroli wynika, 
że wymiana informacji o uczniu między 
nimi, a także lekarzem dentystą była znacz-
nie ograniczona. Według danych umiesz-
czanych w sprawozdaniach przez lekarzy 
POZ, profilaktycznymi badaniami lekar-
skimi w 2015 r. objęto 65,3% uczniów spo-
śród wszystkich podlegających badaniu, 
a w 2016 r. – 65,2%22. Według danych prze-
kazywanych przez pielęgniarkę/higienistkę 
szkolną, na podstawie zwróconych kart 
badania profilaktycznego wypełnionych 
przez lekarza POZ, profilaktyczne bada-
nia lekarskie dzieci i młodzieży w roku 
szkolnym 2014/2015 wykonano u 88,9% 
uczniów spośród podlegających badaniu, 
u 88,6% w roku szkolnym 2015/2016 
oraz u 88,3% uczniów w roku szkolnym 
2016/201723.

Informacje o wykonanych badaniach bi-
lansowych oraz testach przesiewowych 
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nie zapewniają pełnego i spójnego mo-
nitorowania a także nadzoru nad spra-
wowaniem profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku 
szkolnym. Podmioty lecznicze w terminie 
do 30 września za poprzedni rok szkolny 
mają obowiązek sporządzenia sprawoz-
dania MZ-06 z realizacji profilaktycznej 
opieki zdrowotnej nad uczniami w szko-
łach, natomiast informacje o profilaktycz-
nych badaniach lekarskich przekazywane 
są w terminie do 30 marca za poprzedni rok 
kalendarzowy w sprawozdaniach MZ-11.

O braku wymiany informacji o uczniu 
między pielęgniarką/higienistką szkolną 
a lekarzem POZ oraz współpracy świadczy 
również brak pełnej informacji zwrotnej 
od lekarza POZ o objęciu ucznia opieką 
po wykryciu problemów ze zdrowiem 
w trakcie testów przesiewowych,.

W  podmiotach objętych kontrolą, 
w latach 2015–2016, profilaktyczne ba-
dania lekarskie wykonano łącznie u 76% 
dzieci i młodzieży podlegających bada-
niu. Najwyższy odsetek przebadanych 
dzieci odnotowano wśród uczniów klasy 
III szkoły podstawowej – średnio 87,2%; 
najniższy u młodzieży ostatniej klasy szko-
ły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 r.ż. 
– średnio 63,0%. Najczęstszymi przyczy-
nami niewykonywania badań bilansowych 
była rozdzielność organizacyjna i brak 
współpracy pomiędzy lekarzem POZ a pie-
lęgniarką/higienistką oraz lekceważenie 
obowiązku przez rodziców i niezgłaszanie 
się z dzieckiem w wyznaczonym terminie.

Znacznie wyższy był odsetek uczniów, 
u których pielęgniarki/higienistki szko l-
ne wykonały testy przesiewowe. W ro-
cznikach szkolnych określonych dla bi-
lansów zdrowia, odsetek uczniów, którym 

wykonano testy przesiewowe, wyniósł 
średnio 99,1%. Przeprowadzone testy wy-
kazały wysoki odsetek uczniów z proble-
mami zdrowotnymi. Występujące scho-
rzenia dotyczyły najczęściej wad postawy 
i wzroku oraz nadwagi i otyłości, alergii 
a także niedoboru wagi i wzrostu. Testów 
przesiewowych nie wykonano głównie 
z powodu odmowy rodzica/opiekuna, nie-
obecności uczniów w danym dniu w szkole, 
świadomego unikania badań przez uczniów 
oraz braku współpracy ze strony nauczycie-
li, związanego z koniecznością zwolnienia 
ucznia z lekcji na czas wykonania testów.

Intensywny rozwój fizyczny i psychicz-
ny dzieci i młodzieży w wieku szkol-
nym sprzyja powstawaniu lub ujawnia-
niu się wielu zaburzeń zdrowotnych, 
które bez wczesnego rozpoznania i lecze-
nia mogą prowadzić do choroby czy nawet 
niepełnosprawności.

Profilaktyczne 
świadczenia stomatologiczne
Próchnica zębów, uszkodzenia urazowe 
oraz nieprawidłowości rozwojowe zębów 
to, jak wynika z raportu konsultanta krajo-
wego w dziedzinie stomatologii dziecięcej, 
główne problemy zdrowotne w obrębie 
jamy ustnej dzieci i młodzieży w Polsce. 
Ubytki próchnicowe w pierwszych trzo-
nowych zębach stałych obserwuje się już 
u dzieci w wieku 5 lat. U dzieci w wieku 
7 lat próchnica dotyczy już 0,3% stałych 
zębów siecznych szczęki, 14,1% pierwszych 
zębów trzonowych szczęki i 18,0% pierw-
szych zębów trzonowych żuchwy. Stan 
uzębienia dzieci jest gorszy wśród miesz-
kańców wsi, a tym samym większe są tam 
potrzeby w zakresie profilaktyki i lecze-
nia próchnicy zębów oraz jej powikłań. 
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Przyczyną są najczęściej błędy dietetyczne 
i higieniczne, takie jak większe spożycie 
cukru, niższy odsetek dzieci szczotkują-
cych zęby dwa razy dziennie oraz mniej-
sza dostępność opieki stomatologicznej 
w regionach wiejskich24.

Dostępność gabinetów stomatologicz-
nych w szkołach niezależnie od ich loka-
lizacji jest bardzo ograniczona. W I pół-
roczu 2017 r. w całym kraju świadczeń 
ogólnostomatologicznych i świadczeń 

24 Informacja na podstawie raportu rocznego konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej 
za 2016 r.

ogólnostomatologicznych dla dzie-
ci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. 
udzielano w 8,6 tys. gabinetów, ale tylko 
7,3% z nich znajdowało się w szkołach. 
Najwyższy odsetek szkół posiadających 
gabinet stomatologiczny odnotowano 
w województwie lubelskim – 22,5%, 
najniższy w województwie lubuskim 
i podkarpackim, gdzie żadna ze szkół 
nie posiadała gabinetu stomatologicz-
nego.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych NIK uzyskanych z Centrum Systemów Informacyjnych  
Ochrony Zdrowia.
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Rysunek 1. Liczba dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat z problemami zdrowotnymi w 2016 r. (w tys.)
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Ważnym elementem zapobiegania pró-
chnicy zębów u dzieci jest grupowa profi-
laktyka fluorkowa prowadzona przez pie-
lęgniarki/higienistki szkolne metodą 
nadzorowanego szczotkowania zębów 
odpowiednimi preparatami u uczniów 
klas  I-IV szkół podstawowych, znaj-
dujących się na terenach, gdzie poziom 
tych związków w wodzie pitnej nie prze-
kracza wartości 1 mg/l. 

W roku szkolnym 2015/2016 w 11 kon-
trolowanych podmiotach profilaktyką flu-
orkową objęto 91,6% dzieci z tej grupy, 
a w kolejnym roku szkolnym 95,1%. 
Najniższy odsetek dzieci objętych fluory-
zacją odnotowano w podmiotach leczni-
czych w Kaliszu i Krakowie, odpowied-
nio 89,6% i 89,9% dzieci podlegających 
fluoryzacji. W czterech kontrolowanych 
podmiotach profilaktyką fluorkową objęto 
100% dzieci, które powinny być podda-
wane fluoryzacji..

W okresie objętym kontrolą Mini s ter 
Zdrowia realizował program „Monitoro-
wanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji 
polskiej w latach 2013–2015” oraz kolej-
ną edycję programu w latach 2016–2020. 
Jego głównym celem na lata 2016–2020 
jest ocena stanu zdrowotnego jamy ust-
nej dzieci i osób dorosłych oraz badanie 
zjawisk społecznych, ekonomicznych, or-
ganizacyjnych i kulturowych warunku-
jących stwierdzony w badaniach stoma-
tologicznych stan zdrowia. Wyniki pro-
wadzonych badań mają umożliwić ocenę 
skuteczności obecnego systemu opieki 

25 Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016–2020. Program na lata 
2016–2020. https://www.gov.pl/zdrowie/monitorowanie-stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-polskiej-
w-latach-2016-2020.

stomatologicznej oraz wskazać kierunki 
możliwych usprawnień25.

W 2017 r. w ramach poprawy dostęp-
ności do profilaktycznej opieki stoma-
tologicznej dzieci i młodzieży Minister 
Zdrowia podjął decyzję o zakupie 16 po-
jazdów medycznych, tzw. dentobusów, 
które mają umożliwić zapewnienie opieki 
dzieciom i młodzieży w mniejszych miej-
scowościach, gdzie dostęp do gabinetu sto-
matologicznego jest utrudniony. W ocenie 
NIK, zakup dentobusów dla poszczegól-
nych województw, jako mobilnego punktu 
udzielanych świadczeń stomatologicznych, 
jest działaniem doraźnym, nierozwiązu-
jącym istoty problemu, który nie wpły-
nie znacząco na poprawę stanu uzębienia 
u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Obowiązkowe 
szczepienia ochronne
Ważnym elementem profilaktyki zdrowot-
nej są obowiązkowe szczepienia ochronne. 
To skuteczna i w zasadzie powszechnie 
akceptowana metoda zapobiegania cho-
robom zakaźnym, zarówno jeśli chodzi 
o prewencję indywidualną, tj. zapobie-
ganie zachorowaniom u osoby poddanej 
szczepieniom ochronnym, jak i zbiorową, 
czyli zwiększenie odporności całej popu-
lacji. Warunkiem osiągnięcia odporności 
w skali populacji jest jednak wysoki od-
setek zaszczepionych osób.

Program Szczepień Ochronnych na lata 
2015–2017 jako obowiązkowe szczepienia 
ochronne dla dzieci i młodzieży w wieku 
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szkolnym wskazywał szczepienia przeciw-
ko błonicy-tężcowi-krztuścowi26, polio-
myelitis27 oraz odrze-śwince-różyczce28.

W latach 2015–2016 w sześciu kon-
trolowanych podmiotach29 obowiązko-
wym szczepieniom ochronnym podle-
gało łącznie 23,8 tys. dzieci i młodzieży, 
z czego szczepieniami objęto 17,8 tys. osób. 
Obowiązkowych szczepień ochronnych 
nie wykonano u 25,3% podlegających 
szczepieniom, w tym najwięcej dzie-
ci i młodzieży nie otrzymało pierwszej 
i trzeciej dawki przypominającej szczepie-
nia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. 
Najwyższy odsetek zaszczepionych dzieci 
i młodzieży w badanym okresie odnoto-
wano w podmiotach leczniczych w Piszu 
(100%) oraz w Iławie (99,7%), najniższy 
w Krakowie (58,1%) oraz w Gnieźnie 
(73%). Głównymi przyczynami niewy-
konywania obowiązkowych szczepień 
ochronnych było niezgłoszenie się w wy-
znaczonym terminie, brak zgody rodzica/
opiekuna na wykonanie szczepienia, prze-
ciwwskazanie zdrowotne oraz migracja 
ludności. Brak zgody rodziców to najczę-
ściej obawa przed wystąpieniem niepo-
żądanych odczynów poszczepiennych.

Według danych Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego30 liczba osób uchylających się 
od obowiązku szczepień ochronnych stale 

26 Pierwsza dawka szczepienia przypominającego w 6 r.ż. (po ukończeniu 5 r.ż.) i druga dawka szczepienia 
przypominającego w 14 r.ż. (po ukończeniu 13 r.ż) przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz trzecia daw-
ka szczepienia przypominającego w 19 r.ż. (po ukończeniu 18 r.ż.) przeciwko błonicy i tężcowi. Program 
Szczepień Ochronnych na 2015 r. obejmował u dzieci w wieku 14 lat wykonanie szczepienia tylko przeciw 
błonicy i tężcowi.

27 Szczepienie przypominające w 6 r.ż. (po ukończeniu 5 r.ż.).
28 Szczepienie przypominające w 10 r.ż. (po ukończeniu 9 r.ż.).
29 W których udzielane były świadczenia w zakresie lekarza POZ, w ramach zawartej umowy z NFZ.
30 Dane uzyskane w trybie art. 29 ustawy o NIK, Pismo z 27.2. 2018 o sygn. GIS-EP-SO-073-00038/JP/17, 

SK 48125/2017.

wzrasta. W 2017 r. było ich już 30,1 tys., 
co w porównaniu z rokiem 2016 stano-
wi wzrost o 30%, a w stosunku do roku 
2013 o 305,1% tj. o 22,7 tys. osób. Rośnie 
też liczba osób, wobec których podejmo-
wane są działania administracyjne w celu 
wyegzekwowania tego obowiązku. W la-
tach 2015–2016 skierowano 8,5 tys. upo-
mnień zawierających wezwanie do wyko-
nania obowiązku szczepień z zagrożeniem 
skierowania sprawy na drogę egzekucji 
administracyjnej, złożono 4,7 tys. wnio-
sków w tej sprawie do wojewody oraz wy-
stawiono 3,7 tys. tytułów wykonawczych. 
W okresie objętym kontrolą do Ministra 
Zdrowia wpłynęło 3,1 tys. zażaleń na po-
stanowienia o nałożeniu grzywien i posta-
nowienia w sprawie zarzutów dotyczących 
prowadzenia egzekucji administracyjnej. 
W 2017 r. wydano łącznie 483 postanowie-
nia w sprawach zażaleń z lat 2014–2017 r., 
w toku pozostawało 2,8 tys. postępowań 
wszczętych w Ministerstwie Zdrowia 
przed 1 stycznia 2018 r.

Skutkiem uchylania się od szczepień 
ochronnych jest  wzrost zachorowań 
na choroby zakaźne takie jak krztu-
siec czy odra. W 2016 r. odnotowano 
6828 przypadków zachorowania na krztu-
siec, co w porównaniu z 2014 rokiem sta-
nowi wzrost o 224,8%. Rosnąca liczba osób 
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niezaszczepionych i wzrost zachorowań 
na choroby zakaźne wskazuje na koniecz-
ność zintensyfikowania działań edukacyj-
nych w zakresie profilaktyki chorób za-
kaźnych, w szczególności skierowanych 
do rodziców i opiekunów.

Programy polityki zdrowotnej
Programy polityki zdrowotnej to działania 
z zakresu opieki zdrowotnej polegające 
na wykrywaniu i zrealizowaniu określo-
nych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy 
stanu zdrowia świadczeniobiorców, opra-
cowywane, wdrażane, realizowane i fi-
nansowane przez ministra albo jednostki 
samorządu terytorialnego (JST)31. W la-
tach 2015–2017 Minister Zdrowia nie re-
alizował programów polityki zdrowot-
nej, które byłyby ukierunkowane tylko 
na potrzeby dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym. Zadania dla tej grupy wieko-
wej uwzględniono w programach kiero-
wanych do szerszego kręgu odbiorców, 
m.in. realizowanych w ramach celów stra-
tegicznych i operacyjnych w dwóch edy-
cjach Narodowego Programu Zdrowia, 
na lata 2007–2015 oraz 2016–2020. 
Jednostki samorządu terytorialnego wy-
kazywały większą aktywność w opraco-
wywaniu i wdrażaniu programów poli-
tyki zdrowotnej adresowanych do dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym. W 2015 r. 
na 443 samorządowe programy polityki 
zdrowotnej do dzieci i młodzieży kie-
rowano 185 (41,7% wszystkich progra-
mów). Ich koszt wyniósł 12 467,0 tys. zł, 

31 Art. 5 pkt. 29a ustawy z o świadczeniach opieki zdrowotnej.
32 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych.
33 Cztery samorządy województwa i 12 samorządów gminnych.

co stanowiło 29% kosztów wszystkich 
programów, a w ramach tych dedyko-
wanych dzieciom i młodzieży w wieku 
szkolnym 17 dotyczyło profilaktyki sto-
matologicznej.

W latach 2015–201732 na 16 objętych 
kontrolą jednostek samorządu terytorial-
nego33 tylko pięć realizowało programy 
polityki zdrowotnej skierowane do dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym, w tym dwa 
samorządy województw i trzy samorządy 
miejskie. Gminnymi programami polityki 
zdrowotnej objęto 3,9 tys. osób. Dotyczyły: 
profilaktyki zakażeń wirusem brodaw-
czaka ludzkiego HPV (szczepienia), me-
dycyny sportowej dla dzieci i młodzieży 
(badania diagnostyczne) oraz profilaktyki 
zakażeń wirusem HCV (informacje me-
dialne, plakaty). Łączne koszty czterech 
realizowanych przez samorządy gminne 
programów wyniosły 183,7 tys. zł. 

Samorządy województw prowadziły 
sześć programów polityki zdrowotnej, 
którymi objęto 130,3 tys. uczniów, rodzi-
ców oraz nauczycieli. Dotyczyły: prewen-
cji i wykrywania chorób układu krążenia 
(szkolenia uczniów i nauczycieli), profi-
laktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego HPV (szczepienia i działania 
edukacyjne), badań przesiewowych słuchu 
uczniów klas szóstych szkół podstawowych 
(badania diagnostyczne) oraz wielospe-
cjalistycznej terapii osób z wrodzonymi 
wadami twarzy (działania edukacyjne ro-
dziców i opiekunów). Łączne koszty reali-
zowanych programów polityki zdrowotnej 
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przez dwa samorządy województw34 wy-
niosły 3361,4 tys. zł. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że JST 
nie wywiązywały się ze swoich zadań okre-
ślonych przepisami ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej. Samorządy woje-
wództw w procesie opracowywania pięciu 
programów polityki zdrowotnej nie kon-
sultowały projektów z gminami i powia-
tami ze swojego regionu, mimo że zgod-
nie z art. 9 pkt 1 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej były do tego zobowią-
zane. W dziewięciu samorządach gmin-
nych nie przeprowadzano analizy i oceny 
potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym, co uniemożliwiło 
opracowywanie i realizację programów 
polityki zdrowotnej oraz podejmowanie 
innych działań, wynikających z rozezna-
nych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 
mieszkańców gminy, tj. realizację zadań 
własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 
pkt 1 i 4 ww. ustawy.

Edukacja zdrowotna
Jednym z kluczowych elementów opieki 
profilaktycznej jest edukacja zdrowot-
na. Kształtowanie właściwych nawy-
ków i postaw prozdrowotnych u dzieci 
i młodzieży poprawia w przyszłości stan 
zdrowia całej populacji. Już w latach sie-
demdziesiątych Marc Lalonde, ówcze-
sny minister zdrowia i opieki społecznej 
Kanady, przedstawiając swój raport pod-
kreślał, jak duże znaczenie ma styl życia35. 
Według Lalonde’a składają się nań między 

34 Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Samorząd Województwa Małopolskiego.
35 M. Lalonde: A�New�Perspective�on�the�Health�of�Canadians, Ottawa 1974, źródło: strona internetowa Agencji 

Zdrowia Publicznego Kanady <http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-sp/pdf/perspect-eng.pdf>.

innymi: aktywność fizyczna, sposób odży-
wiania się czy umiejętność radzenia sobie 
ze stresem, czyli czynniki, na które wpływ 
ma każdy z nas. Przekazując uczniom wie-
dzę na temat zdrowego stylu życia nie tylko 
wpływa się na poprawę ich stanu zdrowia, 
ale także zmniejsza koszty medycyny na-
prawczej. 

Kontrola NIK wykazała, że intensyw-
ność działań edukacyjnych skierowanych 
w badanym okresie do dzieci i młodzieży 
w wieku szkolnym, była bardzo zróżnico-
wana. Podmioty lecznicze objęte kontro-
lą prezentowały skrajnie różne podejście 
do działań edukacyjnych. W jednym z kon-
trolowanych podmiotów nie prowadzono 
żadnej działalności edukacyjnej dotyczącej 
profilaktycznych świadczeń zdrowotnych 
dla dzieci i młodzieży, nie informowano 
rodziców i opiekunów o zalecanych szcze-
pieniach ochronnych oraz o konsekwen-
cjach nieszczepienia. Podmioty, które pro-
wadziły edukację zdrowotną, ukierunko-
wywały swoje działania na identyfikację 
czynników ryzyka i zagrożeń dla zdrowia 
oraz na działania zmierzające do ich ogra-
niczenia. W ramach prowadzonych działań 
organizowano prelekcje, pogadanki, pokazy 
filmów, rozdawano gazetki i ulotki o tema-
tyce zdrowotnej, dotyczącej m.in.: higieny 
osobistej uczniów, zdrowego odżywiania, 
zakażeń i szczepień ochronnych oraz scho-
rzeń i podejrzeń zaburzeń zdrowotnych. 
Prowadzono je przez współpracę z rodzi-
cami, dyrekcjami szkół i nauczycielami 
oraz indywidualne rozmowy z uczniami, 
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najczęściej podczas wizyt lekarskich, wy-
konywania badań bilansowych lub testów 
przesiewowych, które przeprowadzały pie-
lęgniarki/higienistki szkolne.

Dobre praktyki w edukacji
Na szczególne podkreślenie zasługuje 
działalność jednego z podmiotów leczni-
czych objętych kontrolą, który zajmował 
się szeroko pojętą działalnością edukacyjną 
w zakresie świadczeń profilaktycznych. 
Lekarze, pielęgniarki i położna prowadzi-
li ją zarówno w szkołach, jak i w trakcie 
wizyt w przychodni. 

Tematyka podejmowanych działań 
była bardzo obszerna, dotyczyła m.in. pro-
filaktyki w czasie dużej zachorowalności 
na grypę i propagowania szczepień prze-
ciwko tej chorobie, bezpieczeństwa na dro-
dze, bezpiecznego korzystania z kompu-
tera, zdrowego odżywiania i zapobiegania 
otyłości oraz skutków złego odżywiania 
i odchudzania, potrzeby codziennego spo-
żywania owoców i warzyw, prawidłowej 
postawy ucznia w ławce, wagi ćwiczeń 
wzmacniających mięśnie grzbietu krę-
gosłupa oraz udzielania pierwszej pomo-
cy w razie zranień, złamań i utraty przy-
tomności.

Profilaktyka  
w ocenie rodziców
Przeprowadzone w toku kontroli bada-
nia ankietowe pozwoliły na uzyskanie 
informacji oraz opinii na temat funk-
cjonowania profilaktycznej opieki zdro-
wotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku 

36 Z wyłączeniem rodziców uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

szkolnym. W ankiecie on-line udział wzię-
ło 3514 rodziców i opiekunów uczniów 
ze szkół podstawowych36, gimnazjalnych 
oraz ponadgimnazjalnych, z terenu wo-
jewództwa małopolskiego, pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego oraz wielkopol-
skiego, dla których kontrolowane jednostki 
samorządu terytorialnego były organami 
prowadzącymi. Najliczniejszą grupę re-
spondentów stanowili rodzice i opieku-
nowie dzieci ze szkół podstawowych wo-
jewództwa wielkopolskiego. 

Z przeprowadzonych badań wynikało, 
że niespełna połowa rodziców i opieku-
nów była bardzo zadowolona z opieki le-
karskiej sprawowanej na terenie 3% szkół. 
Dwukrotnie wyższy był odsetek szkół, 
w których świadczeń stomatologicznych 
udzielał lekarz dentysta, a sprawowanie 
tej opieki 42% badanych oceniło na pozio-
mie średnio zadowalającym. Opiekę pielę-
gniarki lub higienistki szkolnej na terenie 
84% szkół połowa rodziców i opiekunów 
również oceniła jako średnio zadowalającą. 
W opinii większości ankietowanych do-
stęp do opieki profilaktycznej powinien 
być zapewniony w szkole. Według 65% re-
spondentów powinna ona posiadać gabinet 
lekarski, a według 71% – gabinet stoma-
tologiczny. Za możliwością wykonywania 
badań bilansowych w szkole opowiedziało 
się 74% badanych.

Nadzór nad opieką profilaktyczną
Zapewnienie wysokiej jakości świadczeń 
i równego dostępu do opieki profilaktycz-
nej wymaga sprawowania efektywnego 
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nadzoru, którym powinna być objęta 
zarówno organizacja opieki zdrowotnej, 
jak i zgodność realizowanych zadań ze stan-
dardami postępowania profilaktycznego. 

Z ustaleń kontroli wynika, że nadzór 
nad profilaktyczną opieką zdrowotną 
dzie ci i młodzieży w wieku szkolnym 
sprawowany przez Ministra Zdrowia 
był nie skuteczny, nie było systemowych 
rozwiązań umożliwiających efektywne 
monitorowanie oraz nadzór nad organi-
zacją i sposobem sprawowania tej opieki. 
W latach 2015–2017 Minister Zdrowia 
nie przeprowadzał kontroli podmiotów 
wykonujących profilaktyczne świadcze-
nia zdrowotne w środowisku nauczania 
oraz gabinetów profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej w szkołach, 
nie zlecał również takiej kontroli innym 
podmiotom. Monitoring stanu zdrowia 
uczniów oraz zabezpieczenia profilaktycz-
nej opieki zdrowotnej prowadził jedynie 
na podstawie danych statystycznych prze-
kazywanych przez świadczeniodawców, 
Narodowy Fundusz Zdrowia oraz rapor-
tów opracowanych przez podległe mu in-
stytuty badawcze. Dane przekazywane 
przez świadczeniodawców nie zawierały 
pełnych informacji o profilaktycznej opie-
ce zdrowotnej. 

Podmioty lecznicze wykonujące działal-
ność leczniczą i udzielające ambulatoryj-
nych świadczeń zdrowotnych w ramach 
opieki profilaktycznej nad dziećmi i mło-
dzieżą w wieku szkolnym były zobowią-
zane, zgodnie z rozporządzeniami Rady 
Ministrów, wydanymi na podstawie art. 18 

37 Dz.U. z 2018 r. poz. 997, ze zm.

ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce 
publicznej37, do sporządzania raz w roku 
sprawozdania MZ-06 z realizacji profi-
laktycznej opieki zdrowotnej nad ucznia-
mi w szkołach oraz sprawozdania MZ-11 
o działalności pracujących w ambulato-
ryjnej opiece zdrowotnej. Sprawozdania 
te nie zawierały jednak żadnych informacji 
dotyczących profilaktycznych świadczeń 
stomatologicznych udzielanych przez le-
karza dentystę oraz stanu zdrowia jamy 
ustnej. Jedynym świadczeniem stomatolo-
gicznym ujętym w badaniach statystyki pu-
blicznej było nadzorowane szczotkowanie 
zębów w ramach profilaktyki fluorkowej.

Poza Ministrem Zdrowia wybrane funk-
cje nadzoru, w zależności od kompetencji 
i przypisanych zadań, sprawował Narodowy 
Fundusz Zdrowia, wojewodowie, konsul-
tanci krajowi i wojewódzcy, jednostki sa-
morządu terytorialnego, samorządy zawo-
dowe lekarskie oraz Główny Inspektor 
Sanitarny. Najwyższą aktywność w kon-
troli podmiotów leczniczych, w 10 spo-
śród 12 kontrolowanych przez NIK, wy-
kazywały organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, które przeprowadzały kontrole 
szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność lecz-
niczą i szczepienia ochronne oraz prowa-
dzona dokumentacja medyczna. Wynikiem 
tych kontroli były decyzje nakazujące sto-
sowne naprawy i remonty w trzech pod-
miotach leczniczych oraz zalecenia doty-
czące uzupełnienia zaległych szczepień 
w jednym podmiocie. 
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Oddziały wojewódzkie Narodowego 
Funduszu Zdrowia objęły kontrolą tyl ko 
25% podmiotów kontrolowanych przez 
NIK. Dotyczyły one prawidłowości realiza-
cji umowy o udzielanie świadczeń gwaran-
towanych w rodzaju podstawowej opieki 
zdrowotnej w zakresie świadczeń lekarza 
POZ. Jednostki samorządu terytorialne-
go nie przeprowadzały kontroli profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad uczniami 
ani nie otrzymywały informacji o kontro-
lach podejmowanych przez inne podmio-
ty. Możliwości prowadzenia przez gminy 
kontroli podmiotów sprawujących opiekę 
profilaktyczną były ograniczone ze wzglę-
du na ich niezależność funkcjonalną i fi-
nansową. Gabinety profilaktyki zdro-
wotnej i pomocy przedlekarskiej, mimo 
że znajdują się w szkołach, nie są organi-
zacyjnie z nimi powiązane, a tym samym 
nie podlegają bezpośredniemu nadzorowi 
samorządu. Objęte kontrolą samorządy 
województw współpracowały, jeśli chodzi 
o problematykę zdrowia dzieci i młodzie-
ży w wieku szkolnym, z konsultantami 
wojewódzkimi i przedstawicielami NFZ. 
Współpraca ta najczęściej sprowadzała 
się do spotkań o charakterze doradczym 
oraz pracy w zespołach programowych 
lub monitorujących.

Wnioski i uwagi
Ustalenia kontroli NIK wskazują na ko-
nieczność zapewnienia kompleksowej i sys-
tematycznej opieki zdrowotnej nad dzieć-
mi i młodzieżą w wieku szkolnym w celu 
reaktywacji i rozwoju medycyny szkolnej. 
Za niezbędne do wykonania uznano:

 • dokonanie analizy funkcjonowania 
systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą 
w wieku szkolnym w celu zapewnienia 

kompleksowej i skoordynowanej opieki 
zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia, 
profilaktyki oraz leczenia i rehabilitacji;

 • zapewnienie systemu monitorowania 
i nadzoru nad organizacją i sposobem spra-
wowania profilaktycznej opieki zdrowotnej 
nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkol-
nym, jej efektami, dostępnością oraz ja-
kością świadczonych usług;

 • opracowanie wskaźników określających 
niezbędną liczbę kadry medycznej spra-
wującej profilaktyczną opiekę zdrowotną;

 • podjęcie skutecznych działań, aby za-
pewnić odpowiednią liczbę lekarzy specja-
listów w dziecięcych dziedzinach medycy-
ny, w szczególności na terenach wiejskich 
i mniejszych miast;

 • podjęcie skutecznych działań na rzecz 
zapewnienia odpowiedniej liczby pielę-
gniarek w środowisku nauczania i wy-
chowania, tak, by objąć opieką uczniów 
w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym 
do planu godzin lekcyjnych;

 • zwiększenie skuteczności Narodowe-
go Programu Zdrowia na lata 2016–2020 
przez wnikliwą ocenę efektów na podsta-
wie monitorowania stopnia realizacji zadań 
oraz wskaźników ewaluacji i zwrócenie 
szczególnej uwagi na działania skierowane 
do dzieci i młodzieży;

 • zapewnienie skutecznej edukacji dzieci 
i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów 
dotyczącej czynników zwiększających ry-
zyko zachorowalności, w celu ukształtowa-
nia prozdrowotnych postaw i umiejętności.

Ponadto, NIK skierowała do Ministra 
Zdrowia wnioski o podjęcie działań legi-
slacyjnych dotyczących:

 • określenia standardów organizacyj-
nych postępowania w profilaktycznej 
opiece zdrowotnej nad uczniami, w celu 
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zapewnienia odpowiedniej jakości świad-
czeń;

 • opracowania standardów funkcjono-
wania gabinetów profilaktyki zdrowot-
nej w szkołach dla każdego poziomu edu-
kacyjnego, w celu zapewnienia uczniom 
optymalnej opieki;

 • gromadzenia danych o wykonanych 
badaniach profilaktyki stomatologicznej 
oraz stanie zdrowia jamy ustnej dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym, aby oce-
niać stopnień zaawansowania próchnicy 
i podejmować leczenie.

W ramach działań służących poprawie 
dostępności do profilaktycznych świad-
czeń opieki zdrowotnej na nowo została 
zdefiniowana organizacja tej opieki i okre-
ślona w projekcie ustawy o opiece zdro-
wotnej nad uczniami. 

Projektowana ustawa ma  określać 
m.in. cele i organizację profilaktycznej 
opieki zdrowotnej oraz opieki stomatolo-
gicznej nad uczniami, podmioty sprawujące 
tę opiekę i działające na rzecz zapewnienia 
warunków jej realizacji oraz ich zadania, 
sprawowanie opieki nad uczniami przewle-
kle chorymi i niepełnosprawnymi podczas 
pobytu w szkole, koordynowanie tej opieki, 
monitorowanie oraz finansowanie zadań, 
jak również dokumentowanie i sprawozda-
wanie realizacji zadań z jej zakresu. Ponadto, 
istotną rolę w określaniu standardów profi-
laktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą, kierunków zmian i kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek będzie speł-
niał Instytut Matki i Dziecka.

38 Przewidywanym terminem wejścia w życie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami miał być 1.9.2018, 
tj. od nowego roku szkolnego 2018/2019. Prace nad ustawą nadal trwają; 14 listopada 2018 r. projekt usta-
wy o opiece zdrowotnej nad uczniami został uznany za przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Najwyższa Izba Kontroli skierowała 
również wniosek o zintensyfikowanie prac 
w ramach rozpoczętego procesu legisla-
cyjnego nad projektem ustawy o opiece 
zdrowotnej nad uczniami uznając, że pla-
nowany termin wejścia w życie przepisów 
może być zagrożony38.

Izba zwróciła także uwagę, że w Polsce 
nie funkcjonuje system medycyny szkol-
nej. Podejmowane są jedynie wybiórcze 
i fragmentaryczne działania profilak-
tyczne, mimo że konieczne byłoby ca-
łościowe podejście do zdrowia uczniów. 
Uznała również, że istnieje potrzeba pod-
jęcia skoordynowanych działań w sferze 
polityki zdrowotnej dotyczącej rozwoju 
medycyny szkolnej. System ten pozwo-
liłby eliminować w odpowiednim czasie 
zagrożenia w rozwoju dziecka i zapobie-
gać występowaniu nieodwracalnych strat, 
także dla zdrowia przyszłych pokoleń.

Podsumowanie
Ustawodawca zapewnił wszystkim ucz-
niom prawo do profilaktycznej opieki zdro-
wotnej, jednak nie zawsze jest ona należy-
cie wykonywana, z powodu m.in. braku 
dostępności do gabinetów profilakty-
ki zdrowotnej na terenie szkoły i kadry 
medycznej czy systemowych rozwiązań 
w zakresie koordynacji między podmio-
tami funkcjonującymi w ochronie zdro-
wia oraz niewystarczającej współpracy 
pielęgniarki/higienistki szkolnej z inny-
mi członkami zespołu podstawowej opie-
ki zdrowotnej. Niekorzystne tendencje 
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wymagają prowadzenia racjonalnej poli-
tyki zdrowotnej przez państwo, opartej 
na aktualnej i rzetelnej wiedzy o sytuacji 
zdrowotnej dzieci i młodzieży, posiadanych 
zasobach oraz czynnikach wpływających 
na tę sytuację. 

Kluczowym elementem polityki zdro-
wotnej powinno być inwestowanie w zdro-
wie i edukację zdrowotną najmłodszych 
obywateli, co może przynieść korzyści 
mierzone jakością życia przyszłego doro-
słego społeczeństwa, poziomem zatrud-
nienia oraz osiąganych dochodów budżetu 
państwa39. 

Zdrowe społeczeństwo to bowiem 
zdrowa gospodarka. Potrzebny jest wła-
ściwy system organizacji i finansowania 
świadczeń profilaktycznych obejmujący 
kalendarz szczepień, testy przesiewowe, 
badania bilansowe, badania profilaktyczne 
pozwalające na wykrycie wczesnego sta-
dium choroby oraz zwiększenie nadzoru 
pediatrycznego i świadomości społecznej 
rodziców, jak również ich dzieci.

Najwyższa Izba Kontroli we współ-
pracy z Instytutem Strategii i Rozwoju, 
12 września 2018 r. zorganizowała w swojej 
siedzibie debatę pt. „Opieka zdrowotna 

39 J. Heckman, R. Pinto, P. Savelyev: Understanding�the�Mechanisms�through�Which�an�Influential�Early�Child-
hood�Program�Boosted�Adult�Outcomes. American Economic Review, American Economic Association, 
vol. 103 (NO 6), p. 2052-86, October 2013.

nad uczniami. Inwestycja w zdrowie dzieci 
i młodzieży inwestycją w zdrowe społe-
czeństwo”. 

Uczestnikami narady było grono na-
ukowców oraz ekspertów z obszaru oświa-
ty, zdrowia i sportu, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych i administracji 
rządowej.

Punktem wyjścia do dyskusji były wy-
niki kontroli dotyczącej opieki zdrowot-
nej nad dziećmi i młodzieżą w wieku  
szkolnym. 

Dyskusja miała na celu zidentyfikowanie 
pozytywnych oraz negatywnych rozwiązań 
organizacyjnych opieki zdrowotnej nad tą 
populacją oraz wypracowanie wniosków 
i rekomendacji. Zwrócono również uwagę 
na dobre praktyki wybranych jednostek 
samorządu terytorialnego, które mogą sta-
nowić inspirację dla innych. 
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Problemem rozwojowym Polski jest z jednej strony niższa niż w większości krajów 
europejskich średnia długość życia związana przede wszystkim z chorobami cywili-
zacyjnymi, w tym układu krążenia, nowotworami. Z drugiej natomiast opóźnienie 
rozwojowe wyraża się na przykład w niższej niż w większości krajów europejskich 
relacji wydatków na badania i rozwój do PKB, co skutkuje między innymi mniejszą 
innowacyjnością gospodarki, gorzej opłacanymi miejscami pracy itd. Jedną z prób 
rozwiązania tych problemów miał być strategiczny program badań naukowych i prac 
rozwojowych STRATEGMED. Nie spełnił jednak swoich zadań. 

KATARZYNA TOMASZCZYK-PACUŁA, KRZYSZTOF MADEJ

Profilaktyka i leczenie 
chorób cywilizacyjnych

Realizacja programu badań naukowych STRATEGMED

Podstawą przygotowania i realizacji przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBiR) strategicznych programów ba-
dań naukowych i prac rozwojowych jest 
Krajowy Program Badań. Na jego pod-
stawie Centrum prowadziło program 
„Profilaktyka i leczenie chorób cywili-
zacyjnych – STRATEGMED”, zatwier-
dzony 21 czerwca 2012 r. przez ministra 
właściwego do spraw nauki. Jego wartość 
ustalono na poziomie 800 mln zł. To pierw-
szy program strategiczny w ramach nowe-
go modelu wsparcia dla badań i rozwoju 
wprowadzonego w 2010 r. a jego głównym 

1 Artykuł powstał na podstawie Informacji o wynikach kontroli�Realizacja�strategicznego�programu�badań�na-
ukowych�„Profilaktyka�i�leczenie�chorób�cywilizacyjnych”�–�STRATEGMED,�nr ewid. 163/2017/P/17/023/
KNO, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK, Warszawa, styczeń 2018 r. 

celem było: uzyskanie zasadniczego postę-
pu w zwalczaniu (profilaktyka i leczenie) 
chorób cywilizacyjnych oraz medycynie 
regeneracyjnej na bazie wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych prowa-
dzonych w ramach programu.

W 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadziła kontrolę1 realizacji programu 
w sześciu jednostkach, w tym: NCBiR oraz 
w pięciu podmiotach naukowych, które 
otrzymały dofinansowanie w ramach pro-
gramu. 

Dokonując oceny prawidłowości i sku-
teczności wdrożenia programu NIK wzięła 
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pod uwagę adekwatność zaprogramowania, 
prawidłowość wyboru i realizacji projek-
tów dofinansowanych w ramach programu, 
a także sposób objęcia go monitoringiem 
oraz analizą ryzyka. Informacje dotyczące 
m.in. współpracy z NCBiR oraz uwarunko-
wań wykonania poszczególnych projektów 
pozyskano także w trakcie badań kwe-
stionariuszowych skierowanych do 24 be-
neficjentów programu STRATEGMED: 
instytutów badawczych, instytutów na-
ukowych PAN, podmiotów komercyjnych. 

Uwarunkowania programu  
i jego formuła
Programy medyczne dotyczące leczenia 
i profilaktyki mają kluczowe znaczenie 
społeczne, ponieważ problemy te dotyczą 
wszystkich obywateli. 

Jak wskazują autorzy raportu przygoto-
wanego przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowego Zakładu 
Higieny „Sytuacja zdrowotna ludności 
Polski i jej uwarunkowania”2: „zdrowie 
jest obok poziomu ekonomicznego kraju 
najważniejszym zasobem społeczeństwa, 
dlatego prowadzenie racjonalnej polityki 
zdrowotnej powinno być jednym z priory-
tetów działań decydentów na wszystkich 
szczeblach administracji zarówno central-
nej, jak i samorządowej”3. Potwierdzają 
to m.in. publikacje OECD, w których 

2 B. Wojtyniak, P. Goryński (red.): Sytuacja�zdrowotna�ludności�Polski�i�jej�uwarunkowania, NIZP-PZH, War-
szawa, 2016 r., <http://www.sdgs.pl/wp-content/uploads/2017/06/sytuacja-zdrowotna-ludnosci-w-pol-
sce-2016-s.pdf> (dostęp: 7.10.2018). 

3 Tamże, słowo wstępne prof. M. Wysockiego, dyrektora NIZP-PZH.
4 Więcej, J. Frenk: Health�and�the�economy:�a�vital�relationship, OECD Observer, no 243, 2004; <http://

oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/1241/Health_and_the_economy:_A_vital_re%C2%ADla-
tionship_%20.html> (dostęp: 7.10.2018).

5 B. Wojtyniak, P. Goryński (red.): Sytuacja…, op.cit., s. 12.
6 Tamże, s. 117-118. 

wykazano, że zwiększenie o 10% długo-
ści życia (rozumianej jako przeciętne dal-
sze trwanie życia od momentu urodzenia) 
skutkuje zwiększeniem wzrostu ekono-
micznego państwa o 0,3 punktu procento-
wego rocznie4. Oczywiście, ta relacja jest 
zwrotna, tzn. wzrost zamożności danego 
państwa przekłada się na poprawę stanu 
zdrowia społeczeństwa i w konsekwencji 
wydłużenie życia.

Tymczasem ogólna sytuacja zdrowotna 
Polaków, mimo że poprawia się systema-
tycznie, nadal jest pod wieloma względa-
mi niezadawalająca, jeśli porównujemy ją 
z sytuacją w państwach UE. 

Przykłado wo, mieszkańcy Polski żyją 
przeciętnie zdecydowanie krócej niż 
obywatele Unii. W przypadku męż-
czyzn różnica wynosi 4,2 lat, a w wśród 
kobiet 1,7 roku5. Różnice (na niekorzyść) 
względem średniej europejskiej można 
zaobserwować w wielu obszarach związa-
nych ze stanem zdrowia społeczeństwa. 
Polacy znacznie częściej umierają z po-
wodu chorób układu krążenia (poziom 
umieralności wśród mężczyzn jest więk-
szy od średniej UE o 90%; czterokrot-
nie częściej umierają z powodu chorób 
serca niż np. Holendrzy czy Duńczycy6). 
Niepokojące jest, że w niektórych dzie-
dzinach różnice zamiast maleć, powięk-
szają się. Takim przykładem jest wskaźnik 
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przeżywalności w przypadku wykrycia 
nowotworu złośliwego, który w Polsce 
wynosi ok. 43% i należy do najniższych 
w Europie: jest o 12 pkt. proc. niższy od 
średniej europejskiej, a nawet o 21 pkt. 
proc. gorszy względem Szwecji7. 

Jednocześnie nakłady na badania i roz-
wój stanowią we współczesnej gospodar-
ce jedno z kół zamachowych jej rozwoju8. 
Państwo ma w tej dziedzinie do odegrania 
szczególną rolę, zarówno przez bezpośred-
nie finansowanie prac rozwojowych (tak 
jak czyni to NCBiR), jak i kształtowanie 
sprzyjającego innowacyjności systemu 
prawnego wspierającego w szczególności 
działalność obszaru badań i rozwoju. Polska 
ze wskaźnikiem na poziomie 1% PKB pla-
suje się na 34 miejscu w świecie9. Przy 
tak ograniczonych nakładach na badania 
i rozwój (państwa UE wydają średnio 2% 
PKB na ten cel), jeszcze większego zna-
czenia nabiera zapewnienie efektywności 
ich wydatkowania, tak aby nie dopuścić do 
rozproszenia wysiłków oraz zmaksymali-
zować korzyści ekonomiczne i społeczne

Oczywiście opieka medyczna czy tzw. 
pro filaktyka wtórna są tylko jednym 
z czynników wpływających na długość 
życia i stan zdrowia społeczeństw, wśród 
innych statystycznie istotnych czynników 

7 Tamże, s. 17. 
8 Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego działalność badawczo-rozwojowa to „systematycznie 

prowadzone prace twórcze podjęte dla zwiększenia zasobów wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie 
oraz poszukiwanie nowych rozwiązań dla tej wiedzy”, <https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/
pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/76,pojecie.html>, (dostęp: 5.10.2018).

9 Global Innovation Index 2018: <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator> (dostęp: 
7.10.2018).

10 Szerzej na temat tych czynników m.in. Informacja o wynikach kontroli: Profilaktyka�zdrowotna�w�systemie�
ochrony�zdrowia, nr ewid. 211/2016/P/16/054/KZD.

11 O kosztach badań i wdrażania nowych leków zob. m.in.: <http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/
news%2C413287%2Ceksperci-zadnej-polskiej-firmy-nie-stac-na- wdrozenie-leku-innowacyjnego.html>.

wyróżnia się: styl życia, środowisko fizycz-
ne czy czynniki genetyczne. Jednakże opie-
ka zdrowotna pochłania ok. 90% nakładów 
na ochronę zdrowia10.

Ze względu na swoją specyfikę i wyma-
gania dotyczące między innymi testów, 
obszar badań i rozwoju w medycynie wy-
maga bardzo dużych nakładów finanso-
wych. Szacuje się, że koszty wytworzenia 
leku od fazy badań podstawowych nad 
właściwą substancją czynną do momen-
tu wprowadzenia medykamentu do za-
stosowania w lecznictwie mogą wynosić 
nawet 1 mld dolarów11 lub więcej. Takie 
wydatki mogą ponosić tylko niektóre kor-
poracje farmaceutyczne. W przypadku 
Polski zaangażowanie instytucji państwa 
w badania medyczne wydaje się być zatem 
w pełni zasadne. 

W tym kontekście należy uznać za 
słuszny cel główny STRATEGMEDU. 
Relatywnie wysoko oceniono trafność pro-
gramu, biorąc pod uwagę, że jako pierwszy 
na tle dotychczasowych działań w czte-
rech obszarach nauki i praktyki medycznej 
(neurologii i zmysłów, kardiologii, onkologii 
oraz medycyny regeneracyjnej) odpowiadał 
na potrzebę kompleksowego wspierania 
badań w Polsce na rzecz poprawy jakości 
życia osób z chorobami cywilizacyjnymi 
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oraz wpisywanie się w cele polityki nauko-
wej państwa oraz polityki innowacyjności. 
Ocena NIK jest tu zbieżna z oceną pro-
gramu STRATEGMED dokonaną przez 
ekspertów w ramach procesu ewaluacji 
ex ante prowadzonej w NCBiR. 

Jednocześnie NIK wykazała, że dwa 
z trzech celów szczegółowych programu 
(znaczący wzrost pozycji międzynarodowej 
Polski w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych w dyscyplinach nauki obję-
tych programem oraz wykreowanie dyna-
micznych, młodych zespołów badawczych, 
w międzynarodowym składzie i o silnej, 
udokumentowanej pozycji międzynaro-
dowej) w bardzo ograniczonym stopniu 
miały wpływ na realizację celu głównego. 

Trzeci zaś, (transfer know-how i nowych 
technologii w zakresie profilaktyki, diagno-
styki, terapii i rehabilitacji z polskich insty-
tucji naukowych do gospodarki) prowadził 
do niego tylko pośrednio. Podstawowy błąd 
przy formułowaniu celów szczegółowych 
i ich mierników polegał na tym, że nie 
dotyczyły one wdrożenia i wykorzystania 
w leczeniu i profilaktyce efektów badań 
naukowych prowadzonych w ramach 
projektów dofinansowanych z programu. 
Mówiąc obrazowo, środkiem do poprawy 
jakości leczenia i profilaktyki miałyby być 
(w świetle programu) – ważne skądinąd 
– publikacje naukowe. 

Wskaźniki realizacji programu odnosiły 
się jedynie do efektywności naukowej ze-
społów badawczych (np. publikacji w pre-
stiżowych periodykach, ich cytowania, 

12 Ustawa z 30.4.2010 o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Dz.U. z 2017 r. poz. 1447, ze zm.
13 Dz.U. z 2017 r. poz. 888, ze zm.
14 Ustawa z 27.8.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

zdolności pozyskiwania międzynarodo-
wych grantów etc.). 

Niedoskonała formuła programu 
wynikała w dużej mierze z ograniczo-
nej roli Ministra Zdrowia przy przygo-
towaniu i  opracowywaniu programu 
STRATEGMED. Pełnił on funkcje do-
radcze, mimo że uwarunkowania finanso-
we i prawne powodują, iż za system opieki 
zdrowotnej odpowiada państwo reprezen-
towane przez Ministra Zdrowia. Dlatego 
– zdaniem Najwyższej Izby Kontroli – re-
latywnie mały udział Ministra Zdrowia 
w tworzeniu STRATEGMED wynikający 
z ustawy o NCBiR oraz przyjętego spo-
sobu działania przy opracowaniu progra-
mu, ograniczał skuteczność interwencji 
publicznej podjętej w celu uzyskania za-
sadniczego postępu w zwalczaniu chorób 
cywilizacyjnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o NCBiR 
przedstawiciel tego resortu jest tylko jed-
nym z członków trzydziestoosobowej Rady 
Centrum, jako jeden z dziesięciu przedsta-
wicieli właściwych ministrów12. Natomiast 
zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 4 wrze-
śnia 1997 r. o działach administracji rządo-
wej13, dział zdrowie obejmuje m.in. sprawy 
ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki 
zdrowotnej oraz nadzoru nad produkta-
mi leczniczymi, wyrobami medycznymi. 
Ponadto zgodnie z art. 162 ust. 1 ustawy 
z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych14 nadzór nad działalnością 
Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) 
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finansującego publiczną opiekę medycz-
ną15 sprawuje minister właściwy do spraw 
zdrowia. 

Realizacja programu
W toku kontroli wykryto również proble-
my w realizacji programu. NCBiR, zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie realizacji 
swoich zadań16, przyjęło dla programu 
STRATEGMED harmonogram i plan 
finansowy. Jednakże w toku jego realiza-
cji nie przestrzegało określonych w nich 
ram czasowych i finansowych. Wskutek 
tego realizacja projektów wyłonionych 
w trzech kolejnych konkursach progra-
mu STRATEGMED, w stosunku do za-
łożeń harmonogramu, została opóźniona 
nawet o trzy lata (termin realizacji projek-
tów z III konkursu upływa najwcześniej 
w I półroczu 2020 r. przy zakładanym 
w programie terminie – I połowa 2017 r.). 
Opóźnienia w zawieraniu umów, realiza-
cja procedury odwoławczej i aneksowanie 
umów skutkowały również niezgodnym 
z przyjętym planem finansowym przeka-
zywaniem środków publicznych przezna-
czonych na realizację programu. 

Zgodnie z obowiązującym w okresie ob-
jętym kontrolą planem finansowym zało-
żono do końca 2016 r. wydatkowanie w ra-
mach programu STRATEGMED kwoty 
676 mln zł. Wydatkowano 299,8 mln zł. 
Natomiast do maja 2017 r. wydano w ra-
mach programu tylko 323,8 mln zł, mimo 
iż plan finansowy zakłada wydatkowanie 

15 Przykładowo, poniesione przez NFZ w 2015 r. koszty świadczeń zdrowotnych wyniosły 67,8 mld zł, a w 2014 r. 
odpowiednio: 63,3 mld zł <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-realizacji-zadan-przez-nfz.html>.

16 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.9.2010 w sprawie szczegółowego trybu reali-
zacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. nr 178 poz. 1200)

do końca 2017 r. kwoty 800 mln zł. 
Szczegółowy harmonogram i jego faktycz-
ną realizację przedstawia tabela 1, s. 112.

Warto podkreślić, że harmonogram i plan 
finansowy stanowią nie tylko uwarunko-
wania formalne programu, lecz wynikają 
także wprost z jego uzasadnienia, którym 
jest dążenie do innowacyjności i postępu 
naukowego na tle światowych osiągnięć 
w zakresie nauk medycznych. 

Perspektywa czasowa w jakiej cele pro-
jektów zostaną osiągnięte nie jest więc obo-
jętna. Tymczasem w STRATEGMED roz-
poczęto dofinansowanie projektów z dwu-
letnim opóźnieniem wobec przyjętych 
założeń. Stanowi to nie tylko naruszenie 
postanowień rozporządzenia w sprawie 
realizacji zadań NCBiR nakazującego prze-
strzeganie postanowień harmonogramu 
i planu finansowego programu, lecz także 
wpływa na ograniczenie jego zakładanej 
skuteczności.

Innym problemem było zmniejszenie, 
w stosunku do założonych w programie, od-
stępów czasowych pomiędzy rozpoczęciem 
i zakończeniem projektów z poszczególnych 
konkursów programu (np. założono zakoń-
czenie projektów z I konkursu w pierw-
szej połowie 2015 r., w której rozpoczy-
nano realizację projektów z III konkursu). 
Zdaniem NIK, był to jeden z czynników 
wpływających na zmniejszające się zain-
teresowanie STRATEGMED mierzone 
liczbą wniosków o dofinansowanie zło-
żonych w trzech kolejnych konkursach 
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programu. W porównaniu z I konkursem 
STRATEGMED, w dwóch kolejnych edy-
cjach programu liczba wniosków była odpo-
wiednio o 27% i 45% niższa. Szczegółowe 
dane przedstawia rysunek 1, s. 113. 

Zdaniem NIK, Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju prawidłowo określiło sys-
tem wyboru projektów oraz kryteria oceny 
wniosków o dofinansowanie i wyboru re-
cenzentów, w programie STRATEGMED. 
Wprowadziło również procedury unikania 
konfliktu interesów dotyczące członków 
Komitetu Sterującego. 

W toku kontroli wykazano pewne nie-
prawidłowości w zasadach oceny projek-
tów czy przyznawania dofinansowania. 
Zauważono, że przeprowadzanie oceny 
merytorycznej wniosków przez eksper-
tów przebiegało niezgodnie ze wszystkimi 
kryteriami wymienionym w art. 39 ust. 2 

17 Pierwszymi programami strategicznymi przyjętymi i realizowanymi na podstawie Krajowego Programu 
Badań z 2011 r. są: Profilaktyka�i�leczenie�chorób�cywilizacyjnych�–�STRATEGMED, zatwierdzony przez 

ustawy o NCBiR. Wykazano również, że 
Centrum w toku prowadzonych procedur 
konkursowych nie w pełni przestrzega-
ło postanowień ustawy z 7 października 
1999 r. o języku polskim przez dokonywa-
nie czynności urzędowych przede wszyst-
kim w języku angielskim. Nie kwestio-
nując zasadności pozyskiwania recenzji 
od ekspertów zagranicznych lub polskich 
w języku angielskim, wskazano, że doku-
menty sporządzone w języku obcym mogły 
i powinny być przetłumaczone na język 
urzędowy obowiązujący w Polsce.

Monitoring i kontrola
NIK zwróciła uwagę, że STRATEGMED 
jest pierwszym programem strategicznym 
realizowanym na podstawie Krajowego 
Programu Badań z 2011 r.17 W uzasadnie-
niu projektu ustawy o NCBiR wskazano 

Tabele 1. Planowanie i realizacja wydatków w programie STRATEGMED

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie analizy planowanych i zrealizowanych wydatków w pro-
gramie STRATEGMED.

Rok Plan
(mln zł)

Wykonanie  
(mln zł) Uwagi

2012 6 0 odwołany

2013 240 0 odwołany

2014 150 14 w realizacji

2015 150 104 w realizacji

2016 130 182 w realizacji
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na kluczowe znaczenie programów strate-
gicznych zarówno dla działalności NCBiR, 
jak i dla współpracy nauki z gospodarką, 
podkreślając, że „działalność Centrum 
powinna efektywnie wpływać na kon-
kurencyjność badań naukowych i prac 
rozwojowych o wymiarze strategicz-
nym, a także na wzrost ich skuteczności 
wdrożeniowej”. Zdaniem NIK pionierski 

ministra właściwego do spraw nauki 21.6.2012 oraz program Środowisko�naturalne,�rolnictwo�i�leśnictwo�
–�BIOSTRATEG,�zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw nauki 26.11.2013.

18 Łącznie zaplanowano w 2017 r. w programie STRATEGMED realizację dziewięciu kontroli projektów, w tym 
sześciu finansowych i trzech merytorycznych. W 2017 r. przeprowadzono siedem kontroli finansowych. 

i jednocześnie pilotażowy charakter pro-
gramu STRATEGMED czynił z niego 
przedsięwzięcie podwyższonego ryzyka, 
wymagające większej aktywności kontrol-
nej. Kontrole zadań badawczych zosta-
ły zaplanowane przez NCBiR na 2017 r. 
i miały objąć trzy projekty18. Ponadto w ra-
mach 48 kontroli przeniesionych przez 
Centrum (w tym kontrole doraźne) z roku 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie informacji pozyskanych w trakcie kontroli.

Rysunek 1. Statystyka wniosków złożonych w konkursach STRATEGMED
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2016 na 2017 r. zaplanowano przeprowa-
dzenie dwóch merytorycznych projektów 
w ramach STRATEGMED. W stosunku 
do projektów dofinansowanych w ramach 
I konkursu programu NIK uznała to za 
działanie spóźnione.

Zdaniem Izby Centrum prowadziło ewa-
luację STRATEGMED w sposób niepełny 
wobec przyjętych w programie założeń 
oraz nieadekwatny do istniejących potrzeb, 
w tym występującego ryzyka. 

Od sporządzenia ewaluacji ex ante 
w marcu 2012 r. do 31 maja 2017 r. reali-
zacja programu nie została objęta ewaluacją 
mid-term (w połowie realizacji) lub ewalu-
acją on-going (w trakcie trwania programu), 
mimo jego pionierskiego charakteru oraz 
występowania utrudnień w prawidłowej 
realizacji. Ponadto w okresie wdrażania 
programu (2014 r. – maj 2017 r.) w NCBiR 
nie prowadzono seminariów ewaluacyj-
nych, mimo że takie założenie przyjęto 
w programie.

Zastrzeżenia kontrolujących wzbudzi-
ły również projekty realizowane w ra-
mach STRATEGMED objęte kontrolą 
na miejscu. W czterech z siedmiu stwier-
dzono naruszenie zasad wydatkowania, 

19 Akronim projektu pn. Farmakoterapia�śródbłonka�naczyniowego�i�aktywacji�płytek�krwi�zależna�od�prostacy-
kliny,�tlenku�azotu�i�tlenku�węgla�–�nowa�strategia�w�zapobieganiu�przerzutowości�nowotworowej.

20 Opóźnienie wyniosło siedem dni w porównaniu z terminem określonym w umowie.
21 Akronim projektu pn. Stworzenie�referencyjnego�modelu�Diagnostyki�Personalizowanej�Guzów�Nowotwo-

rowych�w�oparciu�o�analizę�heteregenności�guza�z�wykorzystaniem�biomarkerów�genomowych,�transkryp-
tomu�i�metabolomu�oraz�badań�obrazowych�PET/MRI,�jako�narzędzia�do�wdrażania�i�monitorowania�terapii�
zindywidualizowanej.�

22 Akronim projektu pn. Zintegrowany�system�narzędzi�do�diagnostyki�i�telerehabilitacji�schorzeń�narządów�
zmysłu (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia).

23 Akronim projektu pn. Nowoczesne�protezy�odprowadzające�mocz�dla�pacjentów�z�rakiem�pęcherza�moczowego�
poddanym�bezkontaktowym�minimalnie�inwazyjnym�operacjom�onkologicznym�wycięcia�pęcherza�moczowego.

24 NCBiR odmówił dofinansowania kosztów tych robót ze względu na ich niezgodność z zasadami kwalifiko-
walności kosztów określonymi m.in. w zawartej z NCBiR umowie o dofinansowanie w ramach programu 
STRATEGMED.

ewidencjonowania oraz rozliczania otrzy-
manego dofinansowania. 

W dwóch przypadkach dotyczyło to 
naruszeń formalnych, między innymi 
nieprzekazania członkom konsorcjum 
w projekcie METENDOPHA19 środków 
w terminie20 określonym w umowie lub 
popełnienia w projekcie MOBIT21 błędów 
formalnych przy udzielaniu zamówienia 
publicznego przez m.in. nierzetelne okre-
ślenie wartości zamówienia na dostawę 
aparatury medycznej lub zamieszczenie 
z opóźnieniem ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

W przypadku projektu INNOSENSE22 

nieprawidłowo opisywano dokumentację 
księgową dotyczącą wydatków finansowa-
nych ze środków STRATEGMED przez 
niezamieszczanie na dowodach księgo-
wych opisów wymaganych na podstawie 
umowy zawartej z NCBiR. 

Natomiast w projekcie Smart AUCI23, 

m.in. dokonywano lub rozliczano niekwa-
lifikowalne wydatki dotyczące robót bu-
dowlanych24, ujmowano koszty poniesio-
ne z tytułu naliczonego podatku od to-
warów i usług (VAT), a także ponoszono 
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niegospodarne wydatki ze środków pro-
gramu STRATEGMED dokonując zaku-
pów urządzeń następnie nieużywanych. 
W projekcie Smart AUCI nieprawidłowo 
ewidencjowano część wydatków w księ-
gach rachunkowych.

W przypadku jednego projektu stwier-
dzono odstępstwa od rzeczowych założeń 
realizacji projektów, które mogą skutkować 
niepełnym osiągnięciem celów. 

W projekcie Smart AUCI nie udało się 
osiągnąć do czasu zakończenia czynności 
kontrolnych żadnego z planowanych celów 
i „kamieni milowych” dla dwóch spośród 
czterech realizowanych zadań. 

Ponadto w projekcie Smart AUCI do-
konano nieprzewidzianego w umowie 
o dofinansowanie ograniczenia w dobo-
rze pacjentów kwalifikowanych do badań 
klinicznych, określając jako kryterium wiek 
powyżej 75 lat. 

Wnioski i ich realizacja
Podsumowując ustalenia dotyczące re-
alizacji programu STRATEGMED oraz 
mając na uwadze potrzebę zwiększenia 
jego skuteczności, Najwyższa Izba Kontroli 
sformułowała następujące wytyczne: 

 • do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego – wniosek o zainicjowanie, we współ-
pracy z Ministrem Zdrowia, modyfikacji 
programu STRATEGMED oraz monitoro-
wanie jego realizacji w ramach uprawnień 
nadzorczych;

 • do Rady NCBiR – postulat modyfika-
cji programu STRATEGMED polegającą 
na zapewnieniu spójności celu głównego 
z celami szczegółowymi oraz określeniu 
mierników celu głównego;

 • do Dyrektora NCBiR – postulat prowa-
dzenia systematycznej kontroli projektów 

w programie STRATEGMED oraz jego 
ewaluacji zgodnie z przyjętymi założenia-
mi i w sposób adekwatny do zaistniałych 
potrzeb i zdiagnozowanego ryzyka oraz za-
pewnienia aby eksperci wykonywali oceny 
wniosków i raportów zgodnie z otrzyma-
nym zleceniem;

 • do kierowników podmiotów realizują-
cych projekty w ramach STRATEGMED 
– zalecenie, aby badania naukowe były pro-
wadzone zgodnie z przyjętymi w umowach 
założeniami, a wydatkowanie środków 
w programie odpowiadało postanowie-
niom umowy oraz zasadom kwalifikowal-
ności wydatków.

Odpowiadając na zalecenia NIK dyrek-
tor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
poinformował m.in., że określenie ade-
kwatnego sposobu monitorowania celu 
głównego nastąpi w wyniku zaplanowa-
nej ewaluacji programu, podczas której 
badaniem zostaną objęte w szczególności 
jego cele i wskaźniki oraz przez kontynu-
ację rozpoczętej wcześniej współpracy 
z Ministerstwem Zdrowia. Zaznaczył, 
że przygotowano propozycję aktualiza-
cji harmonogramu i planu finansowego 
programu STRATEGMED, które miały 
zostać przedłożone Radzie Centrum do 
końca 2017 r. 

Dodatkowo NCBiR zobowiązało się do 
dołożenia wszelkich starań, aby eksperci 
dokonujący oceny zapoznali się szczegó-
łowo z: założeniami programu, kryteria-
mi oceny projektu, jego dokumentacją, 
zobowiązaniami wynikającymi z zapi-
sów umowy z Centrum oraz do weryfi-
kacji oceny merytorycznej otrzymanej 
od eksperta pod względem zgodności ze 
zleceniem i odbioru oceny. NCBiR po-
twierdziło także realizację planowanej 
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na 2017 r. ewaluacji on-going programu 
STRATEGMED. 

Przedstawiciele Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego występujący 5 lipca 
2018 r. na wspólnym posiedzeniu sejmowej 
Komisji ds. Zdrowia oraz Edukacji, Nauki 
i Młodzieży, w trakcie którego była rozpa-
trywana informacja o wynikach kontroli 
STRATEGMED, wskazywali natomiast 
na podjęte również w wyniku kontroli NIK 
działania polegające na zwiększeniu udzia-
łu Ministerstwa Zdrowia w kształtowaniu 

25 <http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C30160%2Cwicemin-nauki-zasady-programu-strateg
med-zmieniono-jeszcze-przed-publikacja>

26 Krzysztof Madej pracował poprzednio w  Departamencie Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK 
i był koordynatorem opisanej kontroli.

i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony 
zdrowia i profilaktyki25.

KATARZYNA  
TOMASZCZYK-PACUŁA
Departament Nauki, Oświaty  
i Dziedzictwa Narodowego NIK,  
dr KRZYSZTOF MADEJ26

Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK

Słowa kluczowe: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, strategiczne programy badań naukowych, 
choroby cywilizacyjne, wskaźniki przeżywalności, cel główny programu, cele szczegółowe, 
mierniki realizacji zadań

Key words: National Centre for Research and Development, strategic research programmes, 
civilization diseases, survival rates, the main goal of the programme, specific objectives, 
performance measures
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Dostępność do świadczeń 
ginekologiczno-położniczych

Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, 
kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. W wielu zbadanych 
przez Najwyższą Izbę Kontroli gminach nie było jednak poradni ginekologiczno-położni-
czej, a istniejące w innych lokalizacjach nie wykonywały wszystkich badań przewidzia-
nych na przykład w standardach opieki okołoporodowej. Tymczasem świadczenia gineko-
logiczne, z uwagi na potrzebę objęcia kobiet programami profilaktyki raka szyjki macicy 
i raka piersi, powinny być udzielane możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Opieka medyczna na terenach wiejskich

Wprowadzenie
W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej1 
wyrażono zasadę równego dostępu obywa-
teli do świadczeń zdrowotnych finansowa-
nych ze środków publicznych. Stosownie 
do art. 68 ust. 1-3 ustawy zasadniczej 
każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 
Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji 
materialnej, władze publiczne zapewniają 
równy dostęp do świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanej ze środków publicz-
nych a ich warunki i zakres określa usta-
wa. Ograniczona dostępność może wy-
nikać z ulokowania w dużych miastach 

1 Ustawa z 2.4.1997 (Dz.U. nr 78 poz. 483, ze zm.).
2 Artykuł opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Dostępność�do�świadczeń�ginekologiczno-

-położniczych�finansowanych�ze�środków�publicznych�na�terenach�wiejskich,�nr ewid. 1/2018/P/17/061/LBI,� 
Delegatura NIK w Białymstoku, maj 2018 r.

większości zakładów opieki zdrowotnej, 
z którymi NFZ zawarł umowy na udziela-
nie świadczeń zdrowotnych z zakresu am-
bulatoryjnej opieki ginekologiczno-położ-
niczej. To z kolei może być barierą w spra-
wowaniu prawidłowej opieki podczas ciąży, 
w tym w dostępie do badań profilaktycz-
nych określonych w standardach opieki 
okołoporodowej oraz we wczesnym wy-
krywaniu raka szyjki macicy i raka piersi.

Kontrolą NIK2 objęto osiem województw 
(lubelskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, 
podlaskie, warmińsko-mazurskie, wielko-
polskie i zachodniopomorskie), w których 
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skontrolowano oddziały wojewódzkie NFZ 
i po trzy podmioty udzielające ambulato-
ryjnych świadczeń ginekologiczno-położ-
niczych (w województwie podlaskim do-
datkowo trzy poradnie w ramach kontroli 
rozpoznawczej), tj. łącznie 27 poradni.

Badanie NIK pokazało jak w tych wo-
jewództwach zapewniano mieszkankom 
terenów wiejskich dostęp do świadczeń 
ginekologiczno-położniczych oraz pro-
gramów profilaktyki raka szyjki macicy 
i raka piersi.

Ważniejsze ustalenia
Uwarunkowania 
organizacyjne i prawne

Z danych Głównego Urzędu Statysty czne-
go na 30 grudnia 2016 r. wynika, że w Polsce 
na terenach wiejskich3 mieszkało 7 675 274 
kobiet (38,7% spośród 19 839 826 wszyst-
kich kobiet). Polek w wieku 18 i więcej lat 
było 16 482 499, w tym 6 208 880 (37,7%) 
mieszkało na wsi. W wieku rozrodczym 
(15-49 lat) było 9 128 622 kobiet, z których 
3 700 593 zamieszkiwało na wsi (40,5%). 
W 2016 roku w Polsce urodziło się 382 257 
dzieci, w tym 155 961 było mieszkańca-
mi wsi (40,8% urodzeń)4. Liczba poradni 
ginekologiczno-położniczych mających 
kontrakt z NFZ w poszczególnych woje-
wództwach była zróżnicowana i wynosiła 
od 49 w woj. lubuskim, 58 w woj. opol-
skim i 59 w woj. podlaskim do 288 w woj. 

3 Tereny wiejskie według Głównego Urzędu Statystycznego. Obszary wiejskie w 2016 r. zajmowały ponad 93% 
powierzchni kraju i były zamieszkiwane przez blisko 40% ludności Polski.

4 <http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx>
5 <http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/mapy-dla-30-grup-chorob>/
6 Ustawa z 15.4.2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm.).
7 Załącznik do uchwały Rady Ministrów nr 208 z 3.11.2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 

2016 – 2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (M. P. z 2018 r. poz. 6).

mazowieckim i 384 w woj. śląskim (dane 
za 2014 rok5).

Zasady wykonywania działalności lecz-
niczej i funkcjonowania podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą określo-
no w ustawie o działalności leczniczej6. 
Podmiotami leczniczymi są np. samodziel-
ne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. 
Jednym z rodzajów działalności leczniczej 
są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne 
(czyli udzielane głównie w poradniach). 
Podstawą udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych przez NFZ jest umowa za-
warta pomiędzy świadczeniodawcą a dy-
rektorem oddziału wojewódzkiego NFZ 
(OW NFZ).

Nakłady na ambulatoryjne świadczenia 
ginekologiczno-położnicze co roku maleją. 
W objętych kontrolą OW NFZ wartość 
zrealizowanych w 2016 roku ambulatoryj-
nych świadczeń ginekologiczno-położni-
czych wyniosła 236 834,1 tys. zł i była niż-
sza od wykonanych w 2012 roku o 3% 
(244 102,7 tys. zł).

Zgodnie z przewidywaniami Narodo-
wego Programu Zwalczania Chorób No-
wo tworowych na lata 2016–20247, licz-
ba zachorowań na nowotwory złośliwe 
w Polsce będzie systematycznie wzrastała, 
czego przyczyną jest zarówno proces sta-
rzenia się populacji, jak i wzrost narażenia 
na czynniki ryzyka związane ze stylem 
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życia. Według danych Krajowego Rejestru 
Nowotworów, co roku występuje ponad 
160 tys. nowych zachorowań na nowotwo-
ry złośliwe oraz ponad 100 tys. zgonów 
z tego powodu. 

Liczba nowych zachorowań kobiet 
w 2015 r. na raka sutka wyniosła 17 142, 
a na raka żeńskich narządów płciowych 
13 086. Do przyczyn wzrostu śmier-
telności można także zaliczyć nieod-
powiedni sposób odżywiania, niską ak-
tywność fizyczną, brak świadomości za-
grożenia chorobami nowotworowymi, 
a w konsekwencji niechęć społeczeń-
stwa do wykonywania badań przesie-
wowych oraz do wczesnego zgłaszania 
się do lekarza, w przypadku zauważe-
nia ewentualnych zmian chorobowych. 
Prognozy przewidują, że zachorowania 
i zgony z powodu nowotworów złośliwych 
będą w Polsce wzrastać, wyprzedzając 
nawet zgony z powodu chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Wskaźniki epide-
miologiczne dotyczące zachorowalności 
i umieralności na choroby nowotworowe 
wskazują na konieczność podejmowania 
i nieustannego kontynuowania działań 
mających na celu przeciwdziałanie wzro-
stowi liczby zachorowań. W Polsce, w wy-
niku realizacji Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych 
na lata 2006–2015, w programach pro-
filaktycznych uzyskano zwiększenie 
zgłoszeń na badania mammograficz-
ne – z 23,37% w 2006 roku do 48,05% 
w 2014 roku, a na badania cytologiczne 
z 12,7% do 44,4%8.

8 Dane z Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024.

Dostępność  
do świadczeń i profilaktyki

W skontrolowanych przez NIK wojewódz-
twach w 2016 i 2017 roku (na koniec wrze-
śnia) ambulatoryjnych świadczeń gineko-
logiczno-położniczych udzielano – odpo-
wiednio w tych okresach – w 1204 i 1170 
poradniach, z których tylko 199 (16,5%) 
i 181 (15,5%) znajdowało się w gminach 
wiejskich, 361 (30%) i 357 (30,5%) w gmi-
nach miejsko-wiejskich, a 645 (53,5%) 
i 632 (54%) w gminach miejskich. W 2016 r. 
w poszczególnych województwach objętych 
kontrolą liczba poradni ginekologiczno-po-
łożniczych wynosiła od 72 (woj. podlaskie) 
do 300 (woj. wielkopolskie), w tym w gmi-
nach wiejskich od sześciu w woj. podlaskim 
i siedmiu w woj. opolskim do 50 w woj. 
podkarpackim i 41 w woj. łódzkim (22,2%). 
W 2017 roku możliwość skorzystania 
przez mieszkanki wsi ze świadczeń poradni 
położniczo-ginekologicznych uległa dalsze-
mu pogorszeniu. O 18 (o 9%) zmniejszyła się 
liczba poradni w gminach wiejskich w sied-
miu województwach (nie zmieniła się jedy-
nie w woj. opolskim). Na przykład, w woj. 
podlaskim liczba miejsc udzielania świad-
czeń położniczo-ginekologicznych w gmi-
nach wiejskich zmniejszyła się z sześciu 
do czterech, w woj. lubelskim z 15 do 13, 
w woj. wielkopolskim z 44 do 39, a w woj. 
łódzkim z 41 do 36. Powodem było wypo-
wiedzenie umów przez podmioty lecznicze 
lub przez OW NFZ.

W województwach objętych kontrolą 
NIK, w 2016 roku na jedną poradnię w mie-
ście przypadały 4432 potencjalne pacjentki, 
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w gminie miejsko-wiejskiej – 5039, a w gmi-
nie wiejskiej aż 9959 kobiet, czyli ponad-
dwukrotnie więcej niż w mieście.

W poszczególnych województwach sytu-
acja była bardziej zróżnicowana. Najwięcej 
kobiet na jedną poradnię w gminie wiejskiej 
przypadało w woj. lubelskim – od 27 743 
i 23 942 w woj. podlaskim do 7337 w woj. 
zachodniopomorskim i 7428 w woj. łódz-
kim. W miastach sytuacja była o wiele 
lepsza. Na przykład na jedną poradnię 
w mieście w woj. podlaskim przypadało 
4454 kobiet, a w woj. lubelskim 50759. 
Świadczy to o braku równości dostępu 

9 Dane własne NIK oraz dane z Rocznika�Statystycznego�Rzeczypospolitej�Polskiej�2016.

do ambulatoryjnej opieki ginekologiczno-
-położniczej kobiet mieszkanek terenów 
wiejskich w porównaniu z warunkami 
stworzonymi mieszkankom miast.

Liczba poradni w gminach wiejskich 
wynosiła od sześciu w woj. podlaskim 
(8,3% ogółu takich poradni w wojewódz-
twie) i siedmiu w woj. opolskim (9,5%) 
do 41 w woj. łódzkim (22,2%) i 50 w woj. 
podkarpackim (28,7%). Dysproporcje 
w nich są szczególnie widoczne w ze-
stawieniu z liczbą mieszkanek i urodzeń 
dzieci. Mieszkanki wsi w wieku co naj-
mniej 18 lat w 2016 roku stanowiły 38% 

Rysunek 1. Odsetek gmin, w których nie ma poradni ginekologiczno-położniczej (w %)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS oraz NFZ.
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Polek w tej grupie wiekowej i urodziły 41% 
wszystkich dzieci. W województwach ob-
jętych kontrolą NIK mieszkanki wsi sta-
nowiły od 29% w woj. zachodniopomor-
skim do 57% w woj. podkarpackim kobiet 
w wieku powyżej 18 lat. Urodziły od 34% 
dzieci w woj. zachodniopomorskim do 60% 
w woj. podkarpackim.

Pomimo to poradnie w gminach wiej-
skich stanowiły jedynie od 8% wszyst-
kich ginekologiczno-położniczych (woj. 
podlaskie) do 29% w woj. podkarpac-
kim. W gminach miejskich znajdowało 

10 Powiaty: bialski (ziemski), chełmski (ziemski), janowski, parczewski, radzyński.
11 Powiaty: hajnowski, sejneński i siemiatycki.
12 Np. Grajewo – siedziba powiatu grajewskiego.

się zaś od 35% (woj. opolskie) do 82% 
(woj. podlaskie) takich poradni.

We wszystkich objętych kontrolą OW 
NFZ występowały przypadki udzielania 
świadczeń ginekologiczno-położniczych 
tylko w jednej miejscowości na terenie po-
wiatu. W woj. lubelskim na osiem takich 
powiatów, tylko w pięciu była jedna porad-
nia10, w woj. podlaskim na pięć powiatów, 
tylko na terenie trzech było po jednej po-
radni11 (w pozostałych istaniały np. dwie 
poradnie, ale tylko w jednej miejscowości 
‒ w mieście będącym siedzibą powiatu12). 

Rysunek 2. Liczba kobiet na jedną poradnię ginekologiczno-położniczą w gminach w ośmiu 
skontrolowanych województwach (w tys.)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS oraz kontroli w OW NFZ.

 Gminy wiejskie
 Miejsko-wiejskie
 Gminy miejskie

Lubelskie

27,7

4,25,1

Podlaskie

23,9

14,2

4,5

Warmińsko-Mazurskie

8,3
4,6 4,0

Zachodniopomorskie

7,3
4,8 4,2

Wielkopolskie

8,1
4,9 3,9

Łódzkie

7,4
4,7 5,8

Opolskie

15

5,7
3,8

Podkarpackie

7,5
4,9 3,8
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W skrajnych przypadkach na tych obsza-
rach jedna poradnia przypadała nawet 
na 46 150 kobiet w wieku powyżej 18. roku 
życia (powiat bialski ziemski) i 33 045 
w powiecie ziemskim chełmskim.

We wszystkich objętych kontrolą NIK 
województwach były gminy, w których 
NFZ nie zakontraktował usług poradni 
ginekologiczno-położniczych. Najgorsza 
sytuacja pod tym względem była w woj. 
lubelskim, w którym w 135 ze 167 gmin 
(80,8%) nie było takiej poradni oraz 
w woj. podlaskim, gdzie nie było jej w 93 
ze 118 gmin (78,8%).

Spośród ośmiu województw objętych 
kontrolą, w sześciu występowały obszary, 
w których w promieniu co najmniej 20 km 
nie było poradni ginekologiczno-położniczej 
z zakontraktowanymi przez NFZ usługami. 
W woj. podlaskim na obszarze dziewięciu 
(spośród 17) powiatów odległość do naj-
bliższej poradni ginekologiczno-położniczej 
wynosiła ponad 20 km, a w skrajnych przy-
padkach prawie 50 km13. Na terenie działa-
nia pozostałych pięciu OW NFZ odległość 
z niektórych gmin do poradni wynosiła po-
wyżej 20 km, ale nie była tak duża jak w woj. 
podlaskim. Znaczna odległość do poradni 
położniczo-ginekologicznych jest istotnym 
utrudnieniem dla kobiet w ciąży.

Mała liczba poradni w gminach wiej-
skich, które mają umowę z NFZ była 
w niektórych województwach uzasad-
niana przez Fundusz brakiem chętnych 
do udzielania świadczeń. Jednakże na 
przykład w 2017 roku na obszarze woj. 

13 Mieszkanki z przygranicznej miejscowości Bobrowniki do Sokółki miały 46,3 km drogami lokalnymi, a do Bia-
łegostoku 53,8 km. Z Michałowa do Białegostoku było 35,2 km, a do Hajnówki 47,6 km – obliczone za po-
mocą strony internetowej https://mapa.pf.pl/.

14 Rejestr prowadzony przez Wojewodę Podlaskiego: <https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search>.

podlaskiego zarejestrowano 79 poradni 
(praktyk) o pro filu ginekologiczno-położ-
niczym14, natomiast kontrakty z OW NFZ 
zawarło 67 z nich. Należy też zauważyć, 
że ogłaszanie postępowań konkursowych 
– nawet w sytuacji, gdy OW NFZ ma in-
formację o braku potencjalnych świad-
czeniodawców na danym obszarze – mo-
głoby być wskazówką, że jest zapotrze-
bowanie na udzielanie ambulatoryjnych 
świadczeń ginekologiczno-położniczych, 
a zatem i bodźcem do ubiegania się o kon-
trakt z NFZ lub do zakładania takich po-
radni (zwłaszcza, że wymogi dotyczące 
wyposażenia poradni, personelu nie są bar-
dzo wysokie). Tymczasem postępowania 
na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń 
ginekologiczno-położniczych wraz z za-
kresem skojarzonym – pobranie mate-
riału z szyjki macicy do przesiewowego 
badania cytologicznego – we wszystkich 
skontrolowanych OW NFZ miały miej-
sce w latach 2010–2011. Po tym terminie 
prowadzono ewentualne postępowania 
uzupełniające (np. gdy z dotychczasowym 
świadczeniodawcą rozwiązano umowę). 
Umowy z podmiotami leczniczymi wy-
łonionymi w postępowaniach konkurso-
wych zawierane były na trzy lata, po czym 
przedłużano okres ich obowiązywania ko-
lejnymi aneksami.

Wskazywane przez NFZ małe zaintereso-
wanie podmiotów leczniczych udzielaniem 
świadczeń może być efektem zbyt niskiej 
ich wyceny – argument ten wskazywali 
świadczeniodawcy uczestniczący w panelu 
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ekspertów zorganizowanym przez NIK15. 
Uzupełnieniem dostępności do świad-
czeń ginekologiczno-położniczych mogły 
być gabinety położnych, które prowadzą 
działalność w ramach podstawowej opie-
ki zdrowotnej (POZ). Jednak zaintereso-
wanie udzielaniem świadczeń związanych 
z prowadzeniem ciąży16, z powodu zbyt ni-
skich stawek opłat ustalonych przez NFZ, 
okazało się znikome. Na przykład, w woj. 
podlaskim, w którym liczba poradni po-
łożniczo-ginekologicznych była najmniejsza 
spośród województw objętych kontrolą, 
na koniec 2017 roku NFZ miał podpisane 
umowy z 239 podmiotami na udzielanie 
świadczeń położnej POZ. Stosunkowo 
dużo – w porównaniu z poradniami po-
łożniczo-ginekologicznymi – bo 64 gabine-
ty znajdowały się na wsi. Jednak w latach 
2016–2017 żadna z położnych POZ posia-
dających kontrakt z NFZ nie sprawowała 
opieki nad kobietą ciężarną.

Podobnie było z wykonywaniem badań 
cytologicznych w ramach programu pro-
filaktyki raka szyjki macicy. Od 1 stycz-
nia 2014 r. pobranie materiału do bada-
nia cytologicznego może być wykonane 
przez położną POZ. Jednak niewiele z nich 
– z powodu niskiej opłacalności – udzie-
la tych świadczeń. Liczba poradni POZ, 
w których położne pobierały cytologię 
na podstawie umów zawartych z NFZ, 

15 20.2.2018 w siedzibie NIK odbył się pokontrolny panel ekspertów, którego celem było omówienie problemów 
z dostępem na terenach wiejskich do ambulatoryjnych świadczeń ginekologiczno-położniczych oraz do świad-
czeń w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych raka szyjki macicy i raka piersi.

16 Położna może prowadzić ciążę i realizować świadczenia przewidziane w standardach opieki okołoporodowej 
z wyjątkiem wykonywania badań USG, które musi zlecać lekarzowi.

17 Dane ze strony internetowej NFZ: <http://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/> 
wg stanu na 11.4.2018.

18 Wiek określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6.11.2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 188, ze zm.).

wynosiła od dwóch w woj. zachodniopo-
morskim (na 240 poradni, w których NFZ 
zakontraktował świadczenia położnych) 
do 15 w woj. lubelskim (na 469 takich 
poradni). Spośród 53 poradni, w których 
NFZ zakontraktował świadczenia położ-
nych w ramach programu profilaktyki raka 
szyjki macicy (dotyczy województw obję-
tych kontrolą NIK) tylko 14 znajdowało się 
na wsi. Tak więc dostęp mieszkanek wsi 
do etapu podstawowego programu profi-
laktyki raka szyjki macicy był analogicz-
ny jak do świadczeń ginekologiczno-po-
łożniczych17, bowiem odbywa się przede 
wszystkim w specjalistycznych gabine-
tach. W poradniach zakontraktowanych 
przez objęte kontrolą OW NFZ, w 2016 r. 
cytologię wykonało od 28 464 kobiet 
w woj. podkarpackim do 120 956 w woj. 
wielkopolskim, co stanowiło od 5,4% 
do 13,8% mieszkanek tych województw 
w wieku od 25 do 59 lat18. Odsetek miesz-
kanek z gmin wiejskich, które wykonały 
cytologię wynosił od 0,4% w woj. opolskim 
do 10,6% w woj. podlaskim (odpowiednio 
4,1% i 13,3% mieszkanek gmin miejskich 
w tych województwach).

W województwach objętych kontrolą 
NIK na ogół właściwie zapewniano do-
stęp do etapu podstawowego programu 
profilaktyki raka piersi. Na terenie tych 
województw, w 2016 roku było 115 poradni 
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stacjonarnych wyposażonych w mam-
mografy, a w 2017 roku – 127. Najmniej 
było ich w woj. podlaskim – odpowiednio 
pięć i siedem (kolejno w dwóch i czte-
rech miejscowościach), a najwięcej (po 25) 
w woj. wielkopolskim i łódzkim.

Uzupełnieniem pracowni stacjonar-
nych były mobilne punkty badań. Jednak 
w 2016 roku tylko w woj. lubelskim mam-
mobusy czasowo stacjonowały we wszyst-
kich gminach. W pozostałych objętych 
kontrolą województwach dotarły do więk-
szości, lecz jednak nie do wszystkich. 
W 2016 roku w mammobusach w woj. pod-
laskim wykonano badania w 104 (spośród 
118) gminach województwa podlaskiego, 
w woj. warmińsko-mazurskim mammobu-
sy nie dotarły do 19 ze 116 gmin, w woj. za-
chodniopomorskim – do 14 ze 114, w woj. 
opolskim – do 11 z 71.

Gabinety ginekologiczne w sześciu 
(z 27 skon trolowanych) podmiotach leczni-
czych zorganizowano w sposób niezapew-
niający pacjentkom poszanowania prawa 
do intymności i godności podczas udzie-
lania świadczeń, wynikających z art. 20 
ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o prawach 
pacjenta oraz art. 36 ustawy z 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty19, a także z ust. 2 pkt 3 części V stan-
dardów opieki okołoporodowej. Miejsca 
udzielania świadczeń nie były bowiem 
należycie zasłonięte przed osobami po-
stronnymi, w przypadku otwarcia drzwi 

19 Dz.U. z 2018 r. poz. 617, ze zm.
20 Standardy wdrożono także w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Dotyczą one wyłącznie porodu, a nie przebiegu 

opieki nad kobietą w ciąży.
21 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20.9.2012 w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzie-

laniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjolo-
gicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2016 r. poz. 1132).

do gabinetu. Obowiązujące obecnie prze-
pisy nie definiują rozwiązań gwarantują-
cych pacjentkom zachowania intymno-
ści i godności. Powszechność nieprawi-
dłowości stwierdzanych w tym obszarze 
daje podstawę do stwierdzenia, że nadal 
jest aktualny wniosek NIK, skierowany 
po kontroli z 2015 roku „Opieka około-
porodowa na oddziałach położniczych” 
(P/15/065), o wprowadzenie w rozporzą-
dzeniu z 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność lecz-
niczą, uregulowań gwarantujących zapew-
nienie pacjentkom prawa do intymności 
i godności na oddziałach położniczych 
i w gabinetach badań.

Wykonywanie standardowych badań 
kobietom w ciąży

Polska – jako jedno z trzech20 państw 
w Europie – wprowadziła w 2012 r. ro-
z porządzeniem Ministra Zdrowia stan-
dardy opieki okołoporodowej21, w którym 
określono m.in. 42 zalecane świadczenia 
profilaktyczne i działania w zakresie pro-
mocji zdrowia oraz badania diagnostyczne 
i konsultacje medyczne w okresie ciąży, 
wraz z okresem ich przeprowadzania – po-
cząwszy od 10. tygodnia ciąży do jej roz-
wiązania (według opinii lekarzy gineko-
logów wyrażonej podczas zorganizowa-
nego przez NIK w lutym 2018 r. panelu 
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ekspertów wykonanie tych świadczeń 
jest niezbędnym minimum podczas prze-
biegu ciąży).

Jedynie 22 pacjentkom w ciąży (1,9% 
z 1132), których dokumentacja medycz-
na została przez NIK przeanalizowana, 
wykonano i udokumentowano wykonanie 
wszystkich 42 świadczeń zdrowotnych 
zalecanych standardami opieki okołopo-
rodowej. W 19 poradniach (70,4% skon-
trolowanych) żadnej pacjentce nie wy-
konano kompletu 42 badań zalecanych 
standardami opieki okołoporodowej, w ko-
lejnych pięciu części pacjentek nie udzie-
lono wszystkich z zalecanych świadczeń 
(od 44% do 96% pacjentek z próby objętej 
analizą), a w trzech podmiotach leczni-
czych nie było dowodów potwierdzających 
ich wykonanie (nie odnotowano tego w do-
kumentacji medycznej).

Niewykonanie świadczeń było wyjaśnia-
ne przez personel medyczny przeoczeniem 
i ich nadmiarem w stosunku do potrzeb 
wynikających z przebiegu ciąży. Jednak 
pakiet zalecanych standardami opieki oko-
łoporodowej świadczeń jest niezbędnym 
minimum i nie odbiega od rekomendo-
wanych w innych krajach europejskich.

Przykładowo, badania w kierunku ró-
życzki nie wykonano u 355 pacjentek 
(38,8% kobiet, które zgłosiły się do 10. ty-
godnia ciąży). Najczęstszą przyczyną po-
mijania tego badania, według wyjaśnień 
lekarzy, były szczepienia przeciw różycz-
ce, które pacjentki miały ok. 14. roku 
życia. Lekarz z SP ZOZ w Dąbrowie 
Białostockiej, w której nie przebadano 

22 <https://portal.abczdrowie.pl/szczepienie-przeciw-rozyczce>
23 W dokumentacji 87 z nich nie było dowodów na udzielenie świadczenia.

w kierunku różyczki żadnej z 45 pacjen-
tek, wyjaśnił też, że badanie takie prze-
prowadza się, jeśli pacjentka w ciąży miała 
styczność z osobą chorą. Standardy opieki 
okołoporodowej nie uzależniają wykona-
nia tego świadczenia od kontaktu z osobą 
chorą na różyczkę. Z literatury medycznej 
wynika, że trwałość szczepionki przeciw 
różyczce wynosi 10-15 lat22, czyli na ogół 
kobiety w ciąży nie są już uodpornione 
na tę chorobę.

Innym przykładem jest badanie antyge-
nu HBs, którego nie wykonano lub nie udo-
kumentowano jego wykonania u 25023 spo-
śród 725 pacjentek (34,5%) między 33. 
a 37. tygodniem ciąży, co było tłumaczone 
przeoczeniem lekarza lub zaszczepieniem 
pacjentki przeciw WZW. Jednak standar-
dy opieki okołoporodowej nie uzależniają 
wykonania tego badania od jakichkolwiek 
wskazań. Co więcej, wykrycie w surowi-
cy antygenu Hbs wskazuje na zachorowa-
nie na wirusowe zapalenie wątroby typu B 
(WZW B) lub nosicielstwo tzw. żółtacz-
ki wszczepiennej, a dodatni Hbs w ciąży 
oznacza konieczność zastosowania odpo-
wiednich środków podczas porodu.

Nie wykonano (lub nieudokumentowa-
no wykonania) badania posiewu z przed-
sionka pochwy i okolic odbytu w kierunku 
paciorkowców B-hemolizujących 90 pa-
cjentkom. Podlaski konsultant wojewódz-
ki w dziedzinie położnictwa i ginekologii 
w 2014 roku zwrócił uwagę NFZ na nie-
przestrzeganie przez lekarzy z poradni gi-
nekologiczno-położniczych obowiązku wy-
konywania tego badania. Pismo konsultanta 
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wojewódzkiego było reakcją na informację 
z jednego z oddziałów szpitalnych o zwięk-
szonej liczbie noworodków z ciężkimi in-
fekcjami spowodowanymi przez te bakte-
rie, a niewykrytymi z powodu zaniechania 
badań. W odpowiedzi POW NFZ zamieścił 
na stronie internetowej POW pismo konsul-
tanta wojewódzkiego oraz wysłał do świad-
czeniodawców elektroniczną wersję pisma.

Badania w kierunku HIV zalecane-
go do 10. tygodnia ciąży nie wykonano 
lub nie udokumentowano jego wykona-
nia u 156 pacjentek w ciąży z 915 (17%), 
które zgłosiły się do lekarza w tym okre-
sie. Zgodnie ze standardami opieki oko-
łoporodowej badanie w kierunku HIV 
należy powtórzyć w 33. – 37. tygodniu 
ciąży, a nie wykonano go (lub wykonania 
nie udokumentowano) u 362 pacjentek24 
(43%). Lekarze na ogół wyjaśniali, że badań 
nie wykonywali, gdyż pacjentki nie po-
chodziły z grup zwiększonego ryzyka no-
sicielstwa wirusa. 

Standardy opieki okołoporodowej nie uza-
leżniają wykonania tego badania od wystą-
pienia jakiegokolwiek ryzyka. Powtórzenie 
badania w kierunku HIV jest uzasadnione 
z uwagi na wielotygodniowy okres inku-
bacyjny wirusa; badanie przeprowadzone 
wcześniej (do 10. tygodnia ciąży) może 
nie wykazać jeszcze jego obecności.

W dziewięciu poradniach 34 pacjentkom 
z 37 (91,9%) nie podano (ani nie skierowa-
no w tym celu do innej placówki) globuli-
ny anty-D w 28. – 30. tygodniu ciąży, ani 

24 W kolejnych okresach nie udokumentowano wykonania tego badania 55 i 51 kobietom.
25 <https://krwiodawcy.org/wp-content/uploads/2015/12/ZALECENIA-DOTYCZACE-STOSOWANIA-

IMMUNOGLOBULINY-anty-RhD-obowiazujace-od-18122015.pdf>
26 <http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,12374392,Immunoglobuliny_anty_D.html>
27 Dz.U. z 2016 r. poz. 357, ze zm.

później. Dotyczyło to pacjentek mających 
Rh (-), którym od 21. do 26. tygodnia ciąży 
wykonano badanie przeciwciał anty-Rh. 
Zgodnie ze standardami opieki okołopo-
rodowej, jeśli w wyniku tego badania okaże 
się, że pacjentka nie ma takich przeciw-
ciał, pomiędzy 28. a 30. tygodniem ciąży 
należy jej podać globulinę anty-D (zalece-
nie krajowych konsultantów: w dziedzinie 
położnictwa i ginekologii, transfuzjologii 
klinicznej, perinatologii25). Lek ten pozwala 
niemal całkowicie wyeliminować konflikt 
serologiczny26. Wskazywaną przez lekarzy 
przyczyną niepodania leku (globuliny an-
ty-D) był wysoki koszt preparatu, niere-
fundowanie leku przez NFZ, konieczność 
podawania leku w warunkach szpitalnych 
(jednak nie kierowano pacjentek z kon-
fliktem serologicznym do takich placó-
wek). W jednej z poradni informowano 
pacjentki o możliwości nabycia globuliny 
anty-D we własnym zakresie. NIK zauwa-
ża, że stosownie do § 5 ust. 1 pkt 2 rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej27, podczas udzielania gwaran-
towanych świadczeń zdrowotnych podmiot 
leczniczy powinien zapewnić nieodpłatne 
leki i wyroby medyczne. Podawanie globu-
liny anty-D wskazuje się w rozporządzeniu 
w sprawie standardów opieki okołoporo-
dowej, których przestrzeganie jest jednym 
z warunków realizacji świadczeń gwaran-
towanych na podstawie umowy z NFZ.
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Jednym z uprawnień OW NFZ, wynika-
jącym z art. 64 ust. 1 ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej28, jest możliwość 
przeprowadzania kontroli w podmiotach, 
z którymi zawarto umowy. Przedmiotem 
kontroli może być m.in. udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej pod względem 
zgodności z wymaganiami określonymi 
w umowie z NFZ oraz prawidłowość pro-
wadzenia dokumentacji medycznej doty-
czącej świadczeń ze środków publicznych. 
Objęte kontrolą NIK oddziały wojewódz-
kie NFZ, podczas kontroli świadczenio-
dawców koncentrowały się przede wszyst-
kim na badaniu prawidłowości rozliczeń 
finansowych, będących podstawą zapłaty 
za udzielone świadczenia. Tylko cztery 
OW NFZ objęte kontrolą NIK spraw-
dziły jedynie u 10 świadczeniodawców 
przestrzeganie standardów opieki około-
porodowej. W żadnym – ze skontrolowa-
nych przez Izbę – podmiotów leczniczych 
nie było kontroli konsultantów wojewódz-
kich w dziedzinie położnictwa i ginekolo-
gii. Kontrole NFZ u świadczeniodawców 
nie były zatem skutecznym narzędziem 
w egzekwowaniu przestrzegania standar-
dów opieki okołoporodowej.

Jedną z faktycznych przyczyn niewy-
konywania zalecanych badań może być 
wysokość stawki ustalonej w umowach 
zawartych z NFZ za prowadzenie ciąży, 
która nie pokrywała kosztów świadczeń 
zalecanych standardami opieki okołopo-
rodowej oraz chęć zaoszczędzenia pienię-
dzy (im mniej badań zleca się podwyko-
nawcom, tym więcej środków pozostaje 

28 Ustawa z 27.8.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1510, ze zm.).

w dyspozycji podmiotu leczniczego). 
Za co najmniej osiem wizyt w poradni po-
łożniczej, w tym wykonanie co najmniej 
42 świadczeń, NFZ płacił ok. 1200 zł, 
podczas gdy koszt nabycia tylko globu-
liny anty-D (podawanej co prawda tylko 
niektórym pacjentkom) wynosił ok. 400 zł.

Pacjentki, którym świadczeniodawca 
nie wykonywał badań zalecanych stan-
dardami opieki okołoporodowej zgłasza-
ły się do innych placówek, które musiały 
je wykonać. Podlaski i pomorski konsul-
tant wojewódzki w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii zwrócili NFZ uwagę na kie-
rowanie pacjentek do szpitali (np. wyko-
nywanie USG w Szpitalnym Oddziale 
Ratunkowym) na badania, które poradnia 
ginekologiczno-położnicza powinna zagwa-
rantować we własnym zakresie. 

Innym przykładem jest wykonywa-
nie przez kobiety w ciąży badania w kie-
runku HIV w Punkcie Konsulta cyjno- 
-Dia gno stycznym w Ośrodku Dia gno sty-
czno-Badawczym Chorób Prze no szo nych 
Drogą Płciową, który utworzono z myślą 
o osobach podejmujących „ryzykowne za-
chowania”. 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego poinformował w 2014 roku 
wojewodę podlaskiego o coraz większej 
liczbie pacjentek w ciąży zgłaszających się 
do tej placówki na badanie HIV (w I kw. 
2012 r. 25 kobiet, w analogicznym okre-
sie 2013 r. już 51 kobiet, a w I kw. 2014 r. 
aż 198 pacjentek) i zwrócił uwagę, że le-
karz opiekujący się ciężarną powinien zle-
cić badanie w ramach kontraktu z NFZ.
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Realizacja profilaktycznych 
programów zdrowotnych

Znacznie lepiej w kontrolowanych porad-
niach przebiegała realizacja profilaktycz-
nego programu raka szyjki macicy. Badanie 
w kierunku HPV może być wykonywane 
zarówno w ramach umowy z NFZ na udzie-
lanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej (AOS), jak i w ra-
mach umowy z NFZ na realizację progra-
mu zdrowotnego (zgodnie z założeniami 
programu profilaktycznego badanie cyto-
logiczne wykonuje się co 36 miesięcy u ko-
biet w wieku od 25 do 59 lat lub co 12 mie-
sięcy u kobiet z grupy ryzyka określonego 
w rozporządzeniu w sprawie programów 
zdrowotnych). Nie ma ograniczeń wieko-
wych wykonywania cytologii rozliczanych 
przez podmiot leczniczy w ramach AOS.

Spośród 1350 pacjentek, których do-
kumentację poddano analizie29, u 1219 
(90,3%) wykonano badanie cytologiczne, 
u 131 (9,7%) go nie wykonano lub jego wy-
konania nie udokumentowano. Takiemu 
badaniu poddano wszystkie kobiety w 16 
(z 27) skontrolowanych poradni ginekolo-
giczno-położniczych. Niewykonywanie cy-
tologii tłumaczono przeoczeniem, brakiem 
zgody pacjentki bądź stanem jej zdrowia 
(czego również w dokumentacji medycz-
nej nie odnotowano).

W ośmiu (z 27) skontrolowanych poradni 
ginekologiczno-położniczych wszystkim 
400 pacjentkom, których dokumentację 
analizowano, wykonano przesiewowe ba-
danie gruczołów sutkowych. W pozosta-
łych 19 zoz uczyniono to tylko u części 

29 Analizą w 27 poradniach objęto dokumentację po 50 losowo wybranych pacjentek, które w latach  
2016–2017 z innego niż ciąża powodu zgłosiły się do ginekologa.

kobiet (453 pacjentki), a nie wykonano 
(lub nie udokumentowano wykonania) 
u 497 pacjentek (52,3% kobiet, których 
dokumentację analizowano w tych 19 po-
radniach i 36,8% kobiet, których doku-
mentację analizowano we wszystkich skon-
trolowanych jednostkach).

Podsumowanie
Kobietom zamieszkałym na terenach 
wiejskich zapewniono dostęp do ambu-
latoryjnej ginekologicznej i położniczej 
opieki medycznej, finansowanej ze środ-
ków publicznych. W województwach ob-
jętych kontrolą sieć placówek wykonują-
cych te świadczenia była jednak stosunko-
wo skromna i zróżnicowana, co świadczy 
o niezagwarantowaniu przez NFZ warun-
ków do realizacji zasady równego dostę-
pu obywateli do świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych. 
W podmiotach leczniczych zatrudniano 
właściwą liczbę, odpowiednio przygoto-
wanego personelu medycznego, na czas 
określony przez NFZ.

Z powodu niewielkiej liczby poradni 
w małych miejscowościach, ograniczony 
był również dostęp mieszkanek terenów 
wiejskich do profilaktycznego programu 
zdrowotnego raka szyjki macicy, natomiast 
właściwie zorganizowano profilaktyczny 
program raka piersi, wdrażany zarówno 
w poradniach stacjonarnych, jak i w punk-
tach mobilnych (mammobusach).

W skontrolowanych poradniach pacjent-
kom zapewniono bezpłatne świadczenia 
medyczne objęte kontraktem z NFZ, lecz 
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dla pacjentek w ciąży były one niewystar-
czające w stosunku do standardów opieki 
okołoporodowej. 

Niewykonywanie zalecanych świadczeń 
stanowiło naruszenie jednego z podstawo-
wych praw pacjenta – prawa do świadczeń 
zdrowotnych odpowiadających wymaganiom 
aktualnej wiedzy medycznej i udzielanych 
z należytą starannością.

Z uwagi na konieczność poprawy dostęp-
ności do świadczeń ginekologiczno-położ-
niczych i programu profilaktyki raka szyjki 
macicy mieszkanek z terenów wiejskich, 
NIK wnioskowała do Ministra Zdrowia o:

 • Doprowadzenie przy udziale Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfika-
cji do ustalenia taryfy za świadczenia po-
łożniczo-ginekologiczne adekwatnej do 
ich zakresu przewidzianego w standardach 
opieki okołoporodowej.

 • Wykorzystywanie różnych, odpowied-
nich dla poszczególnych grup wiekowych 
kanałów informacyjnych, w tym mediów 
społecznościowych, do prowadzenia kam-
panii propagujących profilaktyczne bada-
nia ginekologiczne jako najskuteczniejszej 
metody wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy i raka piersi.

 • Przeprowadzenie kampanii informują-
cej kobiety o należnych im świadczeniach 
wynikających ze standardów opieki oko-
łoporodowej.

 • Wprowadzenie w  rozporządzeniu 
z 26 czer wca 2012 r. w sprawie szczegó-
łowych wymagań, jakim powinny odpo-
wiadać pomieszczenia i urządzenia pod-
miotu wykonującego działalność leczniczą, 
uregulowań gwarantujących zapewnienie 
pacjentkom prawa do intymności i god-
ności w gabinetach badań.

Ponadto NIK wystąpiła do dyrektorów 
OW NFZ o kontraktowanie ambulatoryj-
nych świadczeń ginekologiczno-położni-
czych na terenach wiejskich dla obszaru 
mniejszego niż powiat, zaś do dyrektorów 
OW NFZ i konsultantów wojewódzkich 
w dziedzinie ginekologii i położnictwa 
o przeprowadzanie kontroli wykonywa-
nia przez podmioty świadczeń zdrowot-
nych zalecanych standardami opieki oko-
łoporodowej.

Do kierowników podmiotów leczni-
czych NIK wnioskowała o egzekwowanie 
od personelu medycznego wykonywania 
świadczeń zalecanych w standardach opie-
ki okołoporodowej, właściwe prowadzenie 
dokumentacji medycznej oraz o zapew-
nienie warunków do godnego i intymnego 
udzielania świadczeń zdrowotnych.

WŁADYSŁAW RADGOWSKI 
Delegatura NIK w Białymstoku

Słowa kluczowe: świadczenia ginekologiczno-położnicze, dostęp do świadczeń zdrowotnych, 
tereny wiejskie, zdrowotne programy profilaktyczne, opieka medyczna

Key words: gynaecological-obstetric services, access to health services, rural areas, health 
prevention programmes, medical care
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W ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (dalej: Program), realizowanego w la-
tach 2008–2012, wybudowano 2604 kompleksy boisk sportowych w 67% gmin. Każdy 
był dofinansowany ze  środków budżetu państwa, z którego przeznaczono na  ten cel 
łącznie 970 mln zł. Konieczne było więc zbadanie, jak są użytkowane te obiekty.

Program „Moje boisko – Orlik 2012”

Utrzymywanie przez gminy obiektów sportowych

ROBERT SASIN

W artykule przedstawiono najważniejsze 
wyniki kontroli1 utrzymywania orlików 
przez gminy, a także badania kwestiona-
riuszowego przeprowadzonego w 1686 jed-
nostkach samorządu terytorialnego (JST) 
na temat stanu technicznego obiektów, 
zatrudnienia animatorów oraz środków 
publicznych przeznaczonych na orliki2.

Podstawowe informacje o Programie

Podstawą prawną Programu był art. 42 
ust. 8 ustawy z 13 listopada 2003 r. o do-
chodach jednostek samorządu teryto-
rialnego3, a także wydane na jego pod-
stawie rozporządzenie Ministra Sportu 
i Turystyki4 z 6 kwietnia 2009 r. w spra-
wie dofinansowania z budżetu państwa 
zadań związanych z budową i remontami 

1 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Utrzymywanie�przez�gminy�obiektów�
wybudowanych�w�ramach�programu�„Moje�boisko�–�Orlik�2012”, nr ewid. P/17/024, Departament Nauki, 
Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK, maj 2018 r.

2 Informacje pozyskano w trybie art. 29 ustawy z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524).
3 Dz.U z 2018 poz. 1530, t.j.
4 Dalej: Minister.
5 Dz.U. nr 56 poz. 463.

obiektów sportowych oraz rozwijaniem 
sportu5. 

Głównymi celami było:
 • udostępnienie dzieciom i młodzieży no-

woczesnej infrastruktury sportowej w celu 
aktywnego uprawiania sportu i rozwoju 
fizycznego pod okiem trenera – animatora;

 • popularyzacja aktywnego stylu życia, 
a więc rodzinnych zawodów sportowych, 
weekendów ze sportem i turystyką.

Adresatami Programu były samorządy, 
które aplikowały o udział w nim do mini-
stra. Wniosek był wcześniej zaopiniowany 
przez właściwego terytorialnie marszałka 
województwa. 

Jednostki samorządu terytorialne-
go – ja ko inwestor – były odpowiedzial-
ne za przeprowadzenie postępowania 
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przetargowego, mającego na celu wyło-
nienie wykonawcy robót budowlanych. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki wspoma-
gało JST w procesie przygotowania inwe-
stycji do realizacji, udostępniając im nieod-
płatnie typowy projekt architektoniczny, 
wymagający jedynie adaptacji do warun-
ków miejscowych oraz wzór specyfikacji 
przetargowej.

Inwestycje obejmowały ogólnodostępne 
i nieodpłatne obiekty sportowe, w skład 
których wchodziły:

 • boisko piłkarskie;
 • boisko wielofunkcyjne;
 • zaplecze sanitarno-szatniowe obejmujące 

magazyn sprzętu, szatnie, zespół higienicz-
no-sanitarny, pomieszczenie gospodarza 
obiektu i trenera środowiskowego;

 • oświetlenie kompleksu boisk.
Ponadto, zgodnie z wytycznymi Progra-

mu, obiekty powstawać miały w miejscach 
bezpiecznych i dobrze skomunikowanych, 
wyposażonych w niezbędną infrastrukturę 
towarzyszącą. W większości przypadków, 
kompleksy boisk zlokalizowane zostały 
w pobliżu szkół, wzbogacając tym samym 
ofertę zajęć, prowadzonych w ramach wy-
chowania fizycznego.

Samorządy biorące udział w programie 
zobowiązały się w umowach z MSiT, że:
1. Po oddaniu obiektu do użytkowania 
utrzymają go na właściwym poziomie 
technicznym i zapewnią na ten cel nie-
zbędne środki finansowe. 
2. Obiekt będzie użytkowany zgodnie 
z przeznaczeniem. 
3. Zatrudnią trenera środowiskowego 
na okres nie krótszy niż 10 lat po odda-
niu obiektu do użytkowania. 
4. Obiekt będzie ogólnodostępny i korzy-
stanie z niego będzie bezpłatne. 

Podstawą ukształtowania umowy o dofi-
nansowanie budowy orlików było wymie-
nione rozporządzenie Ministra z 2009 r. 
oraz warunki Programu.

Nowo powstałe obiekty nie tylko po-
zwalają na rekreacyjne uprawianie rożnych 
sportów, ale też sprawdzają się jako infra-
strukturalna baza szkolenia młodych spor-
towców. Realizując Program, umożliwio-
no społecznościom lokalnym, szczególnie 
tym z terenów gmin wiejskich, korzystanie 
z nieosiągalnej dotychczas infrastruktury, 
pozwalającej na kompleksowy rozwój fi-
zyczny. Nierzadko spotykane uprzednio 
boiska asfaltowe lub żwirowe zastąpiono 
boiskami ze sztuczną nawierzchnią trawiastą 
lub elastyczną i bezpieczną nawierzchnią 
poliuretanową. Dzięki Programowi wyłą-
czono z eksploatacji większość rodzajów 
nawierzchni boisk sprzyjających kontuzjom. 
W wielu miejscowościach orlik stał się cen-
tralnym elementem lokalnego krajobrazu, 
wokół którego skupia się życie społeczne, 
a nierzadko jest on jedynym nowoczesnym 
obiektem użyteczności publicznej. Stale po-
szerza się też wachlarz funkcji spełnianych 
przez te obiekty względem użytkowników, 
bowiem nie są to już jedynie funkcje spor-
towe, ale też wychowawcze. Zatrudnienie 
w kompleksach wykwalifikowanych ani-
matorów, organizujących zajęcia z dziećmi 
i młodzieżą oraz zapewniających wsparcie 
wszystkim grupom społecznym i wiekowym 
korzystającym z boisk, powinno spowodo-
wać, że obiekty te będą wykorzystywane 
w maksymalnym stopniu. Ponadto obecność 
animatorów w obiektach sportowych po-
winna stanowić gwarancję ich bezpiecznego 
funkcjonowania oraz właściwego wsparcia 
merytorycznego ich użytkowników w cza-
sie podejmowanej aktywności fizycznej.
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Nowoczesne kompleksy boisk sporto-
wych, wybudowane w ramach Programu 
funkcjonują w 1664 spośród 2479 polskich 
gmin, co stanowi nieco ponad 67% ich ogól-
nej liczby. W wielu przypadkach samo-
rządy posiadają na swym terenie więcej 
niż jeden obiekt tego typu, w związku 
z czym liczba kompleksów boisk, przewyż-
szająca łączną liczbę gmin, nie przesądza 
o tym, że orlik jest zlokalizowany w każdej 
z nich. Szczegółowe dane na temat realiza-
cji Programu w poszczególnych wojewódz-
twach przedstawiają rysunki na s. 133.

Najważniejsze ustalenia kontroli
Wybudowane obiekty

W latach 2013–2017 gminy6 w dostatecz-
nym stopniu utrzymywały obiekty wybu-
dowane w ramach Programu. Zbadano, 
czy właściciele utrzymywali orliki w od-
powiednim stanie technicznym7 i czy za-
chowano ich funkcjonalność. Stwierdzono, 
że stan nawierzchni skontrolowanych 
obiektów, poza jednym, umożliwiał ko-
rzystanie z nich. Zdaniem NIK problemem 
pozostawało dostosowanie zaplecza sani-
tarno-szatniowego do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych – 20% obiektów nie spełniało 
tych wymagań. Ponadto połowa skontrolo-
wanych gmin nie przeprowadzała obowiąz-
kowych okresowych badań kompleksów, 
co świadczy o ograniczonym monitorowa-
niu ich stanu technicznego. Również wyniki 
badań kwestionariuszowych na podstawie 

6 Uczestnikami programu (inwestorami) były również powiaty, jednakże niniejsza kontrola obejmowała tylko gminy.
7 Przyjęto, że „właściwy poziom” stanu technicznego orlików jest zgodny z przepisami rozdziału 6 ustawy 

z 7.7.1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290, ze zm., dalej: „Prawo budowlane”).
8 Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku (8.12.2017 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wy-

dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku zarejestrował zmianę nazwy na Fundacja Orły 
Sportu). Dalej: „Fundacja”.

odpowiedzi z 1686 gmin i powiatów wska-
zują, że 11,3% obiektów nie posiadało od-
powiedniego zaplecza dla osób niepeł-
nosprawnych, a obowiązkowych badań 
okresowych obiektów nie przeprowadzi-
ło 20% jednostek samorządu terytorial-
nego. Minister Sportu i Turystyki, pomi-
mo posiadania odpowiednich uprawnień, 
nie nadzorował realizacji przez samorządy 
zobowiązań w tym zakresie.

NIK pozytywnie oceniła zatrudnienie 
we wszystkich skontrolowanych gminach 
odpowiednio przygotowanych animatorów, 
jak również zapewnienie bezpłatnego i nie-
ograniczonego dostępu do obiektów wybu-
dowanych w ramach Programu „Moje Boisko 
– Orlik 2012”. Środki na zatrudnienie anima-
torów pochodziły z dwóch ogólnopolskich 
projektów „Animator – Moje Boisko – Orlik 
2012” (AMBO) oraz „Lokalny Animator 
Sportu”(LAS), których operatorami w la-
tach 2013–2016 byli kolejno Zarząd Główny 
Szkolnego Związku Sportowego i Fundacja 
Roz woju Kultury Fizycznej8. 

W ocenie NIK, nadzór Ministra nad re-
alizacją zadań przez tych operatorów był 
nieskuteczny. Minister, pomimo wystą-
pienia nieprawidłowości polegających 
na zawyżeniu kosztów wynagrodzeń osób 
obsługujących projekt „Animator – Moje 
Boisko – Orlik 2012” w 2013 r., nie wymagał 
od Zarządu Głównego Szkolnego Związku 
Sportowego składania raportów cząstko-
wych z realizacji zadania oraz ostatecznie 
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Rysunek 1. Liczba kompleksów boisk sportowych (orlików) w poszczególnych województwach

Źródło: NIK na podstawie wyników badania kwestionariuszowego w samorządach.
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Źródło: NIK na podstawie wyników badania kwestionariuszowego w samorządach.
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zatwierdził rozliczenie projektu. Fundacja 
w latach 2014–2016 nieprawidłowo wy-
datkowała środki w wysokości 0,9 mln zł, 
uzyskane z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (dalej FRKF). Nieprawidłowości 
polegały na wykorzystaniu dotacji niezgod-
nie z przeznaczeniem, naruszeniu przepi-
sów Prawa zamówień publicznych oraz nie-
gospodarnym wydatkowaniu środków 
na scenariusze radiowe, które nie zostały 
wykorzystane. Ponadto Minister w maju 
2017 r. udzielił Fundacji dodatkowej dotacji 
na kwotę 1,6 mln zł, pomimo posiadania 
wyników kontroli resortowej o nieprawi-
dłowościach w wydatkowaniu środków pu-
blicznych. NIK zwraca uwagę, że w przy-
padku Fundacji, na podstawie jej statutu, 
Minister posiadał dodatkowe uprawnienia 
właścicielskie, które nie zapobiegły wystą-
pieniu nieprawidłowości.

NIK pozytywnie oceniła wzmocnienie 
przez Ministra Sportu i Turystyki nadzo-
ru nad Fundacją w roku 2017, w szczegól-
ności przez bieżący monitoring i ocenę 
jej działań, dokonanie zmian w Zarządzie, 
a także plany obowiązkowej kontroli re-
alizacji projektu w 2018 r.

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła 
kontrole w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 
Fundacji z siedzibą w Pucku oraz 15 gmi-
nach z pięciu województw o najwyższej 
liczbie orlików: wielkopolskim, mazowiec-
kim, kujawsko-pomorskim, małopolskim 

9 Dotyczy czternastu z piętnastu kontrolowanych obiektów.
10 Wynikało to z zastosowania do budowy boisk nieodpowiednich materiałów oraz wybudowania instalacji 

drenażowej niezgodnie z zasadami. Konsekwencją było podmakanie boisk oraz degradacja ich podbudowy 
i nawierzchni w stopniu całkowicie uniemożliwiającym korzystanie z boiska wielofunkcyjnego oraz powodu-
jącym utrudnienia w wykorzystywaniu boiska do piłki nożnej.

11 Odpowiedzi dotyczyły 1666 orlików. Nie otrzymano informacji na temat 23 obiektów spośród 1689.
12 W jednym przypadku obiekt został rozebrany z uwagi na jego zły stan techniczny.

oraz dolnośląskim. Kontrolą objęto lata 
2013–2017 (do 16 października 2017 r.).

Inwestycje zrealizowane w skontrolo-
wanych gminach był zgodne z wytycz-
nymi Programu. Stan techniczny zdecy-
dowanej większości (14) skontrolowa-
nych orlików był na dobrym poziomie9, 
choć były wśród nich wymagające poprawy 
niektórych elementów. W jednym przy-
padku stan obiektu uniemożliwiał korzy-
stanie z boiska wielofunkcyjnego oraz po-
wodował utrudnienia w wykorzystywaniu 
boiska do piłki nożnej10. 

Informacje uzyskane na podstawie bada-
nia kwestionariuszowego przeprowadzo-
nego przez NIK w samorządach wskazują, 
że – w opinii JST – stan techniczny orlików11, 
w 60% (999) obiektów był dobry ze ślada-
mi użytkowania wymagającymi naprawy, 
w 37,5% (625) był bardzo dobry, a 2,5% 
(42) obiektów miało zły stan techniczny12. 

W przypadku ośmiu skontrolowanych 
gmin, w obiektach nie przeprowadzono okre-
sowych (rocznych lub pięcioletnich) obo-
wiązkowych kontroli stanu technicznego, 
co stanowiło naruszenie art. 62 ust. 1 pkt. 
1-2 Prawa budowlanego. Ponadto, w przypad-
ku pięciu orlików nierzetelnie prowadzono 
lub w ogóle nie prowadzono książki obiektu. 
Powyższe czyny są wykroczeniami określo-
nymi w art. 93 pkt 8-9 Prawa budowlanego. 

Natomiast z badania kwestionariu-
szowego wynika, że w latach 2013–2017 
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większość samorządów (883 z 1099, 
tj. 80,3%) poddała orliki kontrolom i in-
spekcjom. W 25 wypadkach (2,8%) kon-
trole wykazały, że obiekty mogą zagrażać 
życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu, mieniu, 
bądź środowisku, lub że powodują oszpece-
nie otoczenia. W 216 samorządach (19,7%) 
nie przeprowadzano żadnej kontroli ani in-
spekcji. Brak systematycznego monitoro-
wania stanu technicznego orlików może 
powodować, że w przypadku jego pogor-
szenia się samorządy nie będą w stanie po-
dejmować skutecznych i szybkich działań.

W trakcie kontroli, w trzech przypad-
kach stwierdzono, że zaplecze sanitarno-
-szatniowe nie było dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, w szcze-
gólności poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. 

Natomiast w badaniu kwestionariu-
szowym 146 samorządów (tj. 13,3% JST 
z orlikiem) przyznało, że ich obiekty (łącz-
nie 191, tj. 11,3% objętych badaniem) nie 

są dostosowane do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne.

W sześciu spośród ośmiu gmin, w których 
zarządzanie orlikiem powierzono wyzna-
czonemu zarządcy, stwierdzono nieprawi-
dłowości (np. w gminach Dziadowa Kłoda 
oraz Dobroszyce nie przeprowadzano wy-
maganych Prawem budowlanym obowiąz-
kowych kontroli stanu technicznego, nie za-
łożono też książki obiektu budowlanego).

We wszystkich gminach objętych kon-
trolą kompleksy orlików były ogólnodo-
stępne, korzystanie – bezpłatne i wyko-
rzystywano je zgodnie z przeznaczeniem, 
tj. do uprawiania sportu przez dzieci i mło-
dzież oraz dorosłych. Niektóre samo rządy 
organizowały tam, oprócz gier zespoło-
wych (piłka nożna, koszykówka, siatków-
ka), również inne zajęcia, np. fitness.

Natomiast wyniki badania kwestiona-
riuszowego wskazują, że tylko w czterech 
orlikach (0,24%) wymagano uiszczenia 
opłaty za wstęp.

Rysunek 3. Stan techniczny kompleksów boisk sportowych (orlików) według wyników badania 
kwestionariuszowego NIK

Źródło: NIK na podstawie wyników badania kwestionariuszowego w JST.
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W czasie roku szkolnego orliki były naj-
częściej udostępniane od 8.00, przy czym 
w godzinach lekcyjnych korzystali z nich 
uczniowie okolicznych szkół. Po zajęciach 
były dostępne (najczęściej pod warunkiem 
wcześniejszej rezerwacji) dla wszystkich 
chętnych (zazwyczaj do 22.00). W czasie 
wakacji oraz weekendów orliki były otwie-
rane pomiędzy 9.00 a 12.00, zaś zamy-
kane o godz. 22.00 (niekiedy o 21.00). 
W okresie jesienno-zimowym (listopad-
-luty, względnie grudzień-marzec) korzy-
stanie z obiektu było utrudnione lub nie-
możliwie ze względu na brak animatora. 
Warunki korzystania zostały określone 
w stosownych regulaminach.

Szacunkowa (obliczona przez NIK) licz-
ba korzystających z orlików to: w 2014 
ok. 27 mln wejść, w 2015 ok. 35 mln, 
w  2016  r. ok. 20  mln13, a  w  2017  r. 
ok. 17 mln wejść. Były to głównie dzieci 
w różnych grupach wiekowych.

Spadek liczby wejść do orlików w la-
tach 2016–2017, według wyjaśnień ogól-
nopolskiego operatora projektu „Lokalny 
Animator Sportu”, może wynikać z tego, 
że w tych latach brano pod uwagę wyłącznie 
wejścia na zajęcia prowadzone przez ani-
matorów sportu, zaś w latach 2014–2015 
również osoby, które korzystały z boisk 
poza pracą animatora (np. klub sportowy 
lub grupy z własnym trenerem). Ponadto 
ujemny wpływ na frekwencję może mieć 
mniejsza liczba imprez o charakterze ogól-
nopolskim oraz niż demograficzny – liczba 
osób z roczników potencjalnie najliczniej 
korzystających z zajęć w tych obiektach 

13 Dane za 2016 r. ze względu na budowę systemu informatycznego są niepełne.

urodzonych po roku 1984 systematycz-
nie maleje (dla przykładu w 1984 roku 
w Polsce było 700 tys. urodzeń, w roku 
2011 – tylko 388 tys. urodzeń).

W czternastu orlikach, na piętnaście 
skontrolowanych, zatrudniano trenerów 
(animatorów organizujących zajęcia spor-
towe służące upowszechnieniu zajęć fi-
zycznych/zdrowego stylu życia). W co trze-
cim zatrudniano po dwóch animatorów. 
Wysokość dofinansowania ze środków 
gminy do wynagrodzenia animatora wy-
nosiła minimum 1000 zł brutto (1100 zł 
brutto od 2017 r.) przy zatrudnieniu jednej 
osoby, względnie 500 zł/550 zł przy dwóch. 
Animatorzy byli zazwyczaj zatrudnieni 
na umowach zlecenia przez dziewięć-dzie-
sięć miesięcy w roku. Wszyscy zatrudnieni 
w kompleksach orlik objętych kontrolą NIK 
posiadali niezbędne do tej pracy kwalifi-
kacje (nauczyciela wychowania fizycznego 
lub trenera, lub instruktora sportu). 

Natomiast wyniki badania kwestionariu-
szowego wykazały, że 2481 spośród 2535 
(tj. 97,9%) animatorów zatrudnionych w ba-
danych JST posiadało niezbędne kwalifikacje. 

Umowa zlecenia była najczęstszą formą 
zatrudnienia animatora w skontrolowanych 
orlikach – zwykle na okres dziewięciu-
-dziesięciu miesięcy – 10 gmin. Na pod-
stawie umów o pracę na czas nieokreślony 
zatrudniano mniej animatorów – w trzech 
gminach (z czego w dwóch na pełny etat, 
a w jednym na 1/2 etatu) oraz umów 
o pracę na czas określony poniżej jedne-
go roku – dwa przypadki zatrudnienia ani-
matora w wymiarze pełnego etatu. 



Nr 6/listopad-grudzień/2018 137 

Program „Moje boisko – Orlik 2012”   kontrola i audyt

W dziewięciu gminach naboru na sta-
nowiska animatorów dokonano w formie 
otwartego konkursu/postępowania rekru-
tacyjnego, ogłoszonego na stronie interne-
towej gminy, a także stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. 
W sześciu JST – z uwagi na brak chętnych 
– wyboru dokonano z pominięciem pro-
cedury konkursowej. 

Gminy objęte kontrolą prawidłowo pla-
nowały i wydatkowały środki finansowe 
wystarczające na bieżące utrzymanie orli-
ków, w tym na wynagrodzenia animatorów. 

W gminach objętych kontrolą wykonaw-
cy udzielili pięcioletniego okresu gwarancji 
na orliki. W trzech jednostkach stwierdzo-
no14, że nie wyegzekwowano od wykonawcy 
praw wynikających z gwarancji, z tytułu wad 
boisk sportowych powstałych wskutek nie-
właściwego wykonania robót budowlanych. 

Z badania kwestionariuszowego wyni-
ka, że w przypadku 754 orlików (tj. 44,6% 
obiektów objętych badaniem) korzystano 
z uprawnień wynikających z udzielonych 
gwarancji i rękojmi15. 

Wykonawcy obiektów w 663 (87,9%) 
przypadkach wywiązali się z zobowiązań 
wynikających z gwarancji. W sytuacji, 
gdy wykonawcy nie wykonali zobowiązań 
gwarancyjnych, w przypadku 74 obiektów 
(9,8%) samorządy podjęły kroki prawne, 
natomiast w 17 (2,3%) zaniechano docho-
dzenia roszczeń z gwarancji. 

14 Dotyczy gmin Biskupice, Murowana Goślina oraz Jabłonna.
15 Dotyczyło to 534 JST, tj. 48,6% objętych badaniem kwestionariuszowym.
16 Środki te były przeznaczone m.in. na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez zwiększenie ich aktywno-

ści ruchowej, wyrównywanie szans w dostępie do sportu, a także wykorzystanie infrastruktury sportowej 
powstałej w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W 2017 r. wprowadzono w projekcie „Lokalny 
Animator Sportu” zmiany polegające m.in. na promowaniu najbardziej aktywnych animatorów oraz wzroście 
ich wynagrodzenia o 10% (do 1100 zł brutto miesięcznie).

Minister, pomimo wydatkowania ze 
środków budżetu państwa prawie 1 mld zł 
na zadania związane z realizacją programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012”, nie monitoro-
wał realizacji zawartych w umowach zobo-
wiązań JST. Odnosiło się to do utrzymania 
przez jednostki samorządu terytorialnego 
obiektów na właściwym poziomie technicz-
nym i zapewnienia na ten cel niezbędnych 
środków finansowych, użytkowania obiek-
tów zgodnie z przeznaczeniem, zatrudnienia 
trenera środowiskowego, a także ogólnego 
i bezpłatnego dostępu oraz możliwości ko-
rzystania z obiektów. Minister nie dyspo-
nował także danymi na temat wszystkich 
szacunkowych potrzeb dotyczących mo-
dernizacji orlików i liczby obiektów, któ-
rych to dotyczy. Samorządy zainteresowane 
przeprowadzeniem modernizacji wybudo-
wanego orlika, mogły składać do Ministra 
wnioski o dofinansowanie takiego zadania 
w ramach programu modernizacji infra-
struktury sportowej. Z możliwości tej sko-
rzystały trzy gminy, które od 2013 r. otrzy-
mały z FRKF łącznie 1346,5 tys. zł. 

W okresie objętym kontrolą, Minister 
Sportu i Turystyki dofinansował ze środ-
ków FRKF projekty: „Animator – Moje 
Boisko – Orlik 2012” (w latach 2013–2015) 
oraz „Lokalny Animator Sportu” (lata 
2016–2017). Łącz nie na oba wyżej wymie-
nione projekty wydatkowano, do czasu za-
kończenia kontroli, kwotę 105 805,5 tys. zł16. 
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Konkursy na dofinansowanie tych projek-
tów zostały przeprowadzone zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Dofinansowanie 
otrzymały podmioty, które spełniały wa-
runki konkursowe i uzyskały największą 
liczbę punktów. Ogłoszenie o konkursie 
oraz wyniki zamieszczono na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Ministerstwa. 

Minister dofinansował również z FRKF 
ogólnopolskie imprezy sportowe organi-
zowane na orlikach, w tym m.in.: Turniej 
Orlika o Puchar Premiera (łączne wydat-
ki w kontrolowanym okresie wyniosły 
8800 tys. zł); Turniej Orlika Basketmania 
(2100 tys. zł); Turniej Orlika Volleymania 
(1990 tys. zł) oraz Turniej Szczypiorniak 
na Orlikach (1900 tys. zł).

W latach 2013–2016 Minister nie za-
pewnił skutecznego nadzoru nad realizacją 
przez ogólnopolskiego operatora projek-
tów17: „Animator – Moje Boisko – Orlik 
2012” oraz „Lokalny Animator Sportu”. 
W zakresie wydatkowania środków pu-
blicznych ograniczano się faktycznie do 
zatwierdzania składanych przez wymie-
nione podmioty sprawozdań (rozliczeń 
dotacji). Od 2017 r. Minister podjął dodat-
kowe działania dla wzmocnienia nadzoru 
nad wydawaniem środków w ramach pro-
jektu „Lokalny Animator Sportu”. Wpro-
wadzono bieżący monitoring i ocenę dzia-
łań Fundacji.

17 W 2013 r. był to Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego, a w latach 2014–2016 – Fundacja Rozwoju 
Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku.

18 Zwrot powinien nastąpić w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, tj. od 23.2.2017wraz z odset-
kami liczonymi od dnia przekazania dotacji (12.4.2016), jednakże Fundacja, do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych w MSiT, tj. 15.9.2017, nie dokonała zwrotu środków.

19 Kwota dodatkowej dotacji stanowiła 1,7% łącznej kwoty wydatków przeznaczonych na projekt „Animator 
– Moje Boisko – Orlik 2012” oraz „Lokalny Animator Sportu” w kontrolowanym okresie.

W okresie 2013–2016 nie weryfiko-
wano złożonych rozliczeń z udzielonych 
dotacji na powyższe projekty z zapisami 
dokumentów źródłowych, w tym po-
chodzących z  ewidencji księgowej 
Zarządu Głównego Szkolnego Związku 
Sportowego – za 2013 r. oraz Fundacji 
z siedzibą w Pucku – za lata 2014–2016. 
Spowodowało to, że Minister nierzetel-
nie zatwierdził sprawozdania rozliczające 
zadanie za 2013 r. oraz 2014 r., ponieważ 
zawierały one wydatki dotyczące wyna-
grodzeń osób obsługujących zadanie nie-
zgodne z warunkami umowy o dofinan-
sowanie projektów. 

Minister przyjął w całości sprawozda-
nia merytoryczne i rzeczowo-finansowe 
rozliczające dotacje na projekt „Anima-
tor – Moje Boisko – Orlik 2012” za lata 
2013–2015, zaś sprawozdanie Fundacji 
z siedzibą w Pucku, rozliczające dotację 
na dofinansowanie projektu „Lokalny 
Animator Sportu” w 2016 r. przyjął w czę-
ści finansowej na kwotę 21 410,9 tys. zł, 
przypisując do zwrotu kwotę 1589,1 tys. zł 
z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie 
z przeznaczeniem18. 

Minister Sportu i Turystyki 23 maja 
2017 r. udzielił Fundacji z siedzibą w Pu-
cku dodatkowej dotacji w wysokości 
1 625,1 tys. zł19 na projekt „Lokalny 
Animator Sportu” (wcześniej, 7 lute-
go 2017 r., przyznano 15 197,4 tys. zł), 
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pomimo że w marcu 2017 r. pracownicy 
MSiT zakończyli kontrolę w tej jednostce. 
Wyniki kontroli wskazywały na nieprawi-
dłowości przy wydatkowaniu środków pu-
blicznych w 2016 r. na kwotę 1760,4 tys. zł, 
i dotyczyły finansowania w nadmiernej 
wysokości lub niezgodnie z warunkami 
umowy o dofinansowanie kosztów pro-
mocji oraz wynagrodzeń (pracowników 
Fundacji, wykładowców, koordynatorów 
lokalnych). 

Izba zauważała, że na dysponencie 
Funduszu, którym jest Minister Sportu 
i Turystyki, ciążą obowiązki dotyczące 
zasad gospodarowania środkami publicz-
nymi. Dlatego Minister, przy udzielaniu 
dodatkowej dotacji, powinien w szczegól-
ności wziąć pod uwagę wyniki kontroli 
resortowej przeprowadzonej w Fundacji, 
w tym stwierdzone nieprawidłowości 
oraz ocenić ryzyko ich wystąpienia w przy-
szłości. Nie została jednak wykonana rze-
telna ocena w tym względzie.

W latach 2014–2017 (I półrocze) Fun-
dacja zrealizowała zadania w ramach głów-
nego celu dwóch projektów „Animator 
– Moje Boisko – Orlik 2012” oraz „Lokalny 
Animator Sportu”, tj. promocję aktyw-
ności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
Fundacja zapewniła dofinansowanie wy-
nagrodzeń animatorów zajęć na boiskach 
wybudowanych w ramach programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012” oraz prawidłowo 
wdrożyła w 2017 r. zmiany w realizowanym 

20 1,5% dotacji na realizację AMBO i LAS w okresie objętym kontrolą.
21 W tym: nagród w konkursie na Animatora�Roku�2014, pierwszej części dzieła pt. Ogólnopolskie�badanie�

jakościowe�6�grup�społecznych w ramach programu AMBO, zakupu czasu antenowego na potrzeby emisji 
ogłoszeń radiowej kampanii reklamowej do projektu Rodzinne�Igrzyska�na�Orlikach w 2015 r., pracy badaw-
czej pt. Ogólnopolskie�badanie�jakościowe�boisk�Orlik, które�nie�są�objęte�AMBO; badania ewaluacyjnego 
realizacji programu AMBO w 2014 r., rozbudowy portalu <naszorlik.pl>.

programie LAS, dotyczące wzrostu o 10% 
wynagrodzeń z dofinasowania otrzyma-
nego z FRKF. Fundacja prowadziła rów-
nież monitoring realizacji wymienionych 
programów oraz ich ewaluację.

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej 
z siedzibą w Pucku, w latach 2014–2016 
nieprawidłowo wydatkowała część środ-
ków dotacji otrzymanej na realizację 
projektów AMBO i LAS. Stwierdzone 
przez NIK nieprawidłowości na kwotę 
923,5 tys. zł20 dotyczyły w szczególności:
1. Wykorzystania środków dotacji niezgod-
nie z umowami zawartymi z Ministrem 
na dofinansowanie wspomnianych pro-
jektów, w tym:

 • nie udokumentowano protokołami od-
bioru, pomimo wymogu wynikającego 
z umów zawartych przez Fundację z wy-
konawcami, wykonania usług i dostaw 
o wartości 352,1 tys. zł21;

 • 14 dowodów dokumentujących wydat-
ki w 2014 r. na kwotę 258,3 tys. zł i dwa 
dowody z 2015 r., na kwotę 9,0 tys. zł, 
nie zawierały sposobu ich ujęcia w księgach 
rachunkowych (brak dekretacji);

 • Fundacja w 2014 r. bez wymaganej zgody 
MSiT wydała na podróże służbowe kwotę 
o 1,6 tys. zł wyższą, niż została zaplano-
wana (30,4 tys. zł);

 • Fundacja, z naruszeniem § 16 ust. 2 
umowy z MSiT z 26 lutego 2015 r., udzieliła 
pięciu zamówień na kwotę 139,8 tys. zł, 
w  stosunku do  których, ze względu 
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na wartość, nie miała obowiązku stosowa-
nia ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych22;

 • niezasadnie sfinansowano całe wyna-
grodzenie Zarządu Fundacji (182,1 tys. zł) 
w okresie od lutego do grudnia 2016 r. z do-
tacji na projekt LAS.
2. Naruszenia przepisów ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, w szczególności:

 • Fundacja przekazała zaproszenie 
do składania ofert do dwóch zamiast 
do co najmniej pięciu wykonawców 
w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego, w trybie zapytania o cenę, 
na dostawę odzieży promocyjnej na po-
trzeby projektu LAS23 (wydatek w wy-
sokości 392 tys. zł);

 • nierzetelnie oszacowano przedmiot za-
mówienia, którego podstawę stanowiła 
wyłącznie kalkulacja cenowa wykonana 
w 2014 r. przez późniejszego wykonaw-
cę zlecenia (123,4 tys. zł); oszacowanie 
przedmiotu zamówienia na podstawie 
jednej tylko oferty nie było miarodajne 
dla ustalenia ceny rynkowej, zwłaszcza 
gdy był to późniejszy wykonawca zamó-
wienia;

 • Fundacja udzieliła w roku 2016 zamó-
wienia na najem czterech pojazdów z po-
minięciem ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych, mimo iż łączna wartość usługi 
(w 25-miesięcznym okresie, na który za-
warto cztery umowy) wyniosła 252,2 tys. zł 
brutto (205 tys. zł netto, co stanowi rów-
nowartość 49,1 tys. euro), tj. powyżej 
kwoty 30 tys. euro , która jest maksymalną 
kwotą dla zamówień z pominięciem upzp. 

22 Dz.U. z 2017 r. poz. 1579.
23 Było to 3600 szt. koszulek t-shirt, 3600 szt. kurtek i 60 szt. koszulek polo.

W 2016 r. wydatkowano na ten cel 115,1 
tys. zł brutto z dotacji LAS.

3. Niecelowego wydatkowania środ-
ków w wysokości 29,6 tys. zł na scena-
riusze radiowe w związku z organizacją 
wydarzenia „Rodzinne Igrzyska na Or-
likach”; spoty wykonano na podstawie 
umowy, w ramach której opracowano 
również – na potrzeby tego wydarzenia 
– oprawy graficzne banerów oraz projekty 
plakatu i dyplomu.

Ponadto, Zarząd Fundacji do czasu kon-
troli NIK nie podjął dochodzenia rosz-
czeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
jak i odszkodowania na zasadach ogólnych 
przeciwko kontrahentowi, w związku z nie-
należytym wykonaniem umowy z 2 marca 
2015 r. o wykonanie projektu (rozbudowa 
portalu naszorlik.pl).

Uwagi i wnioski
Na podstawie wyników kontroli wska-
zano na potrzebę podjęcia stosownych 
działań przez Ministra Sportu i Turystyki, 
który zdaniem NIK powinien:

 • monitorować sposób wywiązywania się 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go ze zobowiązań podjętych przy realiza-
cji inwestycji w ramach programu „Moje  
Boisko – Orlik 2012”;

 • zwiększyć nadzór nad realizacją zadań 
dofinansowywanych ze środków FRKF, 
w szczególności realizowanych w danym 
roku przez operatora zadania „Lokalny 
Animator Sportu”.

Ponadto, w celu zapewnienia prawidłowe-
go utrzymywania obiektów wybudowanych 
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w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 
2012”, burmistrzowie i wójtowie powinni:

 • przeprowadzać okresowe obowiązkowe 
kontrole stanu technicznego orlików wyni-
kające z Prawa budowlanego oraz poprawić 
stan techniczny wadliwych elementów 
obiektów;

 • zwiększyć nadzór nad zarządcą orlika;
 • dostosować zaplecze sanitarne oraz szat-

nie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania po kontroli NIK
Gminy poinformowały NIK o przepro-
wadzeniu okresowych obowiązkowych 
kontroli stanu technicznego orlików (sześć 
przypadków), zapewniły o poprawie-
niu stanu technicznego wadliwych ele-
mentów obiektów (cztery przypadki), 
a także zwiększyły nadzór nad zarządcą 
orlika (pięć przypadków). Podjęto rów-
nież działania w celu dostosowania zaplecza 
sanitarnego oraz szatni do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (trzy przypadki).

Ministerstwo Sportu i Turystyki za-
komunikowało Izbie o podjęciu próby 
opracowania modelu systemu kontro-
li/monitoringu, który zapewni efek-
tywność weryfikacji wywiązywania się 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go ze zobowiązań wskazanych w umo-
wach dotacji. Dodatkowo, w  MSiT 
podjęto działania w  celu zwiększe-
nia nadzoru nad realizacją programu 
„Lokalny Animator Sportu” w 2018 r., 

jak również w odniesieniu do umów do-
tacyjnych zawieranych przez Departament 
Sportu dla Wszystkich. Ponadto, Mini-
sterstwo weźmie pod uwagę wyniki kon-
troli przeprowadzonych u wnioskodawców 
przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu 
dofinansowania.

Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej 
z siedzibą w Pucku (obecna nazwa: Fun-
dacja Orły Sportu) podjęła się aktualizacji 
polityki rachunkowości w zakresie klasy-
fikowania zdarzeń dotyczących dotacji. 
Zintensyfikowano też działania służące 
dochodzeniu roszczeń od kontrahenta, 
w związku z nienależytym wykonaniem 
umowy (rozbudowa portalu naszorlik.pl). 
Ponadto, podjęto działania w celu dokony-
wania wydatków z dotacji w sposób celo-
wy, zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych oraz zawar-
tymi umowami, wdrażając nowe mechani-
zmy kontrolne. Ponadto, ustalono wysokość 
wydatków poniesionych w 2016 r. na wyna-
grodzenie członka zarządu w części odpo-
wiadającej realizacji zadań niezwiązanych 
z projektem LAS, aby dokonać ich zwrotu 
jako środków wykorzystanych niezgodnie 
z przeznaczeniem.

dr ROBERT SASIN
Departament Nauki, Oświaty  
i Dziedzictwa Narodowego NIK

Słowa kluczowe: orliki, program, kompleksy boisk, obiekty sportowe, gminy, JST

Key words: My playground – Orlik 2012 programme, complexes of sports fields (orliki), sports 
facilities, municipalities, local government
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Uczelnie publiczne zmieniły podejście do problemu wyrównywania szans edukacyj-
nych niepełnosprawnych studentów i doktorantów, jednak kontrola1 Najwyższej Izby 
Kontroli wykazała, że wciąż istnieją niezrealizowane potrzeby tej grupy. Nie wszyst-
kie szkoły wyższe zapewniają uczącym się pełny udział w procesie kształcenia i w ba-
daniach naukowych. Pomimo podejmowanych działań, w  budynkach występują 
bariery architektoniczne, obiekty te nie są też przyjazne dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Często mają one również ograniczony dostęp do pełnej oferty dydaktycznej. 
Wynika to m.in. z niewykorzystywania przez uczelnie środków z dotacji podmiotowej 
przeznaczonej na bieżące wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

TOMASZ MARCINKOWSKI, PIOTR WANIC

Tworzenie warunków do nauki 
niepełnosprawnym studentom

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Wprowadzenie
Zapewnienie pełnego i  równego ko-
rzystania ze wszystkich praw człowie-
ka jest jednym z celów ratyfikowanej 
przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
w 2012 r. Konwencji o prawach osób nie-
pełnosprawnych uchwalonej w 2006 r. 
w Nowym Jorku2. W dokumencie tym za-
pisano, że nie zostaną one wykluczane z po-
wszechnego systemu edukacji ze względu 
na niepełnosprawność i będą miały dostęp 

1 Artykuł opracowano na podstawie Informacji o wynikach kontroli Realizacja�przez�uczelnie�akademickie�
i�zawodowe�obowiązku�stworzenia�niepełnosprawnym�studentom�i�doktorantom�warunków�do�pełnego�
udziału�w�procesie�kształcenia�i�w�badaniach�naukowych, nr ewid. P/18/087, Delegatura NIK w Olsztynie, 
listopad 2018 r.

2 Dz.U. z 2012 r. poz. 1169, ze zm.
3 Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.

m.in. do powszechnego szkolnictwa wyż-
szego bez dyskryminacji i na równi z in-
nymi osobami. 

Obowiązek podejmowania takich dzia-
łań przez uczelnie wyższe znalazł odzwier-
ciedlenie w ustawie z 27 lipca 2005 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym3, która 
obowiązywała w kontrolowanym okre-
sie, tj. w latach 2015–2018 (do 29 marca). 
Zapisano w niej, że zadaniem szkoły wyż-
szej jest stwarzanie niepełnosprawnym 
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studentom i doktorantom warunków 
do pełnego udziału w procesie kształce-
nia i w badaniach naukowych (art. 13 ust. 1 
pkt 9). Na realizację tego celu uczelnie 
otrzymywały środki w formie dotacji z bu-
dżetu państwa (art. 94 ust. 1 pkt 10 i 11).

Działania podejmowane przez rząd oraz 
pu bliczne i niepubliczne uczelnie wyższe 
doprowadziły do znacznego zwiększenia 
w ostatnich latach odsetka studentów 
z niepełnosprawnościami w społeczności 
akademickiej. O ile w latach 1998–2000 
wskaźnik ten kształtował się na poziomie 
0,1-0,2%, to na koniec 2015 r. osiągnął 
wartość 1,9%.

Działania podejmowane przez szkoły 
wyższe mające na celu zwiększenie do-
stępności oferty dydaktycznej dla osób 
z niepełnosprawnościami nie powinny 
skupiać się jedynie na usuwaniu barier 
architektonicznych. Muszą uwzględniać 
również potrzeby osób z dysfunkcją narzą-
du wzroku oraz niesłyszących lub słabo-
słyszących. Ponadto, znaczna grupa osób 
z niepełnosprawnościami ma zaburzenia 
psychiczne i cierpi na choroby przewlekłe, 
zatem kierowana do nich pomoc musi czę-
sto mieć inną, spersonalizowaną formę.

Opinie ekspertów
Przed rozpoczęciem kontroli w centra-
li NIK zorganizowano panel ekspertów 
z udziałem przedstawicieli Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Komisji ds. Wyrów-
nywania Szans Edukacyjnych, Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
uczelni oraz samorządów studenckich 
i stowarzyszeń studentów. W trakcie pa-
nelu dyskusji poddano kwestie dotyczą-
ce potrzeb niepełnosprawnych studen-
tów i doktorantów oraz zachodzących 

i oczekiwanych zmian w podejściu uczelni 
do problemów obu tych grup.

Wyniki kontroli
Przeprowadzona przez NIK kontrola 
„Realizacja przez uczelnie akademickie 
i zawodowe obowiązku stwarzania nie-
pełnosprawnym studentom i doktorantom 
warunków do pełnego udziału w proce-
sie kształcenia i w badaniach naukowych” 
wykazała, że wszystkie uczelnie podejmo-
wały działania na rzecz zapewnienia oso-
bom z niepełnosprawnościami warunków 
do kształcenia. Niemniej jednak, wciąż 
zdarzają się przypadki, że proces kształ-
cenia tych osób nie odbywa się na takich 
samych zasadach jak u osób sprawnych. 
Mowa tutaj o barierach architektonicz-
nych, które utrudniają lub uniemożli-
wiają dostęp do obiektów uczelnianych, 
nieprzyjaznych budynkach dla osób z nie-
pełnosprawnościami oraz utrudnieniach 
w dostępie do pełnej oferty dydaktycznej.

W trakcie kontroli ustalono, że obowią-
zujący system podziału środków dotacji 
na tworzenie warunków do pełnego udziału 
niepełnosprawnych studentów i doktoran-
tów w procesie kształcenia nie uzależniał 
wysokości przyznawanych uczelniom środ-
ków od faktycznych potrzeb. Określony 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego algorytm wyliczania dotacji był bo-
wiem zależny głównie od liczby niepeł-
nosprawnych studentów i doktorantów 
na danej uczelni oraz od rodzaju niepeł-
nosprawności. Warto też zwrócić uwagę 
na  brak obowiązku sprawozdawania 
oraz rozliczania przez uczelnie publiczne 
otrzymanej dotacji podmiotowej. Sprzyjało 
to zjawisku „oszczędzania” środków na 
bieżące wsparcie dla niepełnosprawnych 
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studentów i doktorantów oraz umożliwia-
ło ich wydatkowanie w następnych latach 
na różne cele, nawet niezwiązane ze z oso-
bami niepełnosprawnymi.

Najwyższa Izba Kontroli jako niewy-
star czający oceniła nadzór Ministra Nau ki 
i Szkol nictwa Wyższego nad uczelniami 
publicznymi w zakresie realizacji obo-
wiązku zapewnienia niepełnosprawnym 
studentom i doktorantom warunków do 
pełnego udziału w procesie kształcenia oraz 
w badaniach naukowych. Ministerstwo 
nie posiadało bowiem żadnych informa-
cji o wysokości wydatkowanych środ-
ków z dotacji podmiotowej oraz o efek-
tach jej wykorzystania. Uniemożliwiało 
to ocenę skuteczności podejmowanych 
przez uczelnie działań w ramach realiza-
cji obowiązku zapewnienia odpowiednich 

4 Artykuł opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich pt. Dostępność�edukacji�akademickiej�dla�osób�
z�niepełnosprawnościami, opublikowany w Biuletynie Rzecznika Praw Obywatelskich nr 16/2015, s. 5-62.

warunków do kształcenia osób z niepeł-
nosprawnościami.

Działania uczelni
Większość skontrolowanych uczelni 
(13 z 15) z własnej inicjatywy podejmo-
wała działania zmierzające do ustalenia 
potrzeb niepełnosprawnych studentów 
i doktorantów. Dotyczyły one sposobu or-
ganizacji działalności dydaktyczno-nauko-
wej oraz identyfikowania barier architek-
tonicznych Przeprowadzano anonimowe 
ankiety, a także audyty, przeglądy proce-
dur i inwentaryzacje obiektów pod kątem 
icj istnienia.

W 2015 r. Rzecznik Praw Obywatel-
skich w opracowaniu „Dostępność eduka cji 
akademickiej dla osób z niepełnospraw-
nościami”4 wskazywał, że powoływanie 

Rysunek 1. Liczba niepełnosprawnych studentów w latach 1998–2015 i udział procentowy 
tych osób w ogólnej liczbie studentów 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych GUS.
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w strukturach uczelni komórek organiza-
cyjnych do spraw wspierania osób z nie-
pełnosprawnościami miało miejsce jedy-
nie w dużych ośrodkach akademickich. 
Kontrola NIK wykazała natomiast, że pra-
wie we wszystkich skontrolowanych uczel-
niach takie organizacyjne formy wsparcia 
zostały już wdrożone. Zadania przypisano 
pracownikom, tj. pełnomocnikom ds. osób 
niepełnosprawnych oraz biurom wsparcia 
dla takich osób. Zakres udzielanej pomocy 
obejmował m.in. rozpoznawanie ich po-
trzeb i oczekiwań, działalność informa-
cyjną, czy też udzielanie indywidualnego 
wsparcia oraz inicjowanie przedsięwzięć 
na rzecz poprawy warunków kształcenia 
tej grupy osób.

Badania NIK wykazały, że wszystkie 
objęte kontrolą szkoły wyższe podejmo-
wały prace mające na celu wsparcie dy-
daktyczne niepełnosprawnych studentów 
i doktorantów. Dotyczyło to na przykład 
zapewnienia indywidualnego toku studiów, 
ustanowienia opiekunów wydziałowych, 
czy też odpowiedniego wyposażenia biblio-
tek. Niektóre szkoły wyższe prowadziły 
ponadto ciągłe akcje w celu dostosowa-
nia materiałów dydaktycznych dla osób 
niedowidzących i słabowidzących, wpro-
wadzały w salach dydaktycznych i dzie-
kanatach rozwiązania techniczne wzmac-
niające sygnały odbierane w aparatach 
słuchowych niedosłyszących studentów 
lub doktorantów (w postaci pętli induk-
cyjnych oraz przenośnych systemów FM), 
a także zapewniały usługi tłumacza migo-
wego. Większość skontrolowanych szkół 
(9 z 15) zorganizowała również bezpłatną 
pomoc psychologiczną i psychiatryczną.

Pomimo podejmowanych systema-
tycznie działań, wciąż występują jednak 

utrudnienia, takie jak nieprzystosowane, 
niedostępne dla niepełnosprawnych obiek-
ty na terenie uczelni. Tego rodzaju niedo-
godności zostały ujawnione w 13 badaniach 
kontrolnych, a spowodowane były głównie 
brakiem środków na realizację zadań in-
westycyjnych, trudnościami technicznymi 
w dostosowaniu niektórych obiektów, ale 
także niedopatrzeniami przy planowaniu 
prac remontowych. Do najistotniejszych 
utrudnień zaliczono:

 • występowanie barier architektonicznych 
wewnątrz budynków, np. schodów bez po-
chylni i podjazdów, a także zbyt wąskich 
drzwi, które utrudniały lub uniemożliwia-
ły poruszającym się na wózkach dostęp 
do pomieszczeń (bibliotek, sal wykłado-
wych, pokojów wykładowców);

 • niezapewnienie ciągów komunikacyj-
nych umożliwiających swobodne porusza-
nie się osób niepełnosprawnych pomiędzy 
budynkami (na przykład łączniki między 
obiektami niedostępne dla osób z niepeł-
nosprawnością ruchową);

 • niesprawność platform przyschodowych 
dla niepełnosprawnych ruchowo, co wy-
muszało korzystanie z alternatywnych, 
często bardziej odległych ciągów komu-
nikacyjnych;

 • niewyposażenie części dźwigów osobo-
wych w system informacji głosowej lub 
w dodatkowe oznakowanie dla osób nie-
widomych;

 • niezapewnienie miejsc parkingowych 
dla pojazdów, z których korzystają nie-
pełnosprawni;

 • brak toalet przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych na dostępnych im po-
ziomach budynków oraz brak niektórych 
elementów wymaganego wyposażenia ta-
kich pomieszczeń;
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 • montaż łączników oświetlenia na wyso-
kości powyżej 1,3 m, co utrudniało się-
gnięcie do nich osobom poruszającym się 
na wózkach inwalidzkich.

Niektóre uczelnie wdrożyły jednak do-
bre praktyki, które poprawiły sytuację 
osób niepełnosprawnych w społeczności 
akademickiej. Przykładem są działania 
podjęte przez Uniwersytet Warmińsko-
-Ma zurski w Olsztynie, który opracował 
i zamieścił na swoim portalu interneto-
wym interaktywny przewodnik dla nie-
pełnosprawnych, umożliwiający wyzna-
czenie trasy z ominięciem barier archi-
tektonicznych występujących na terenie 
kampusu. Przewodnik zawierał ponadto 
informacje o budynkach w i ich dostoso-
waniu do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami.

Na Uniwersytecie Technologiczno-Przy-
ro dniczym w Bydgoszczy postąpiono po-
dobnie, wdrażając autorski system wspo-
magający orientację przestrzenną i ułatwia-
jący poruszanie się niepełnosprawnym. 
Obejmował on m.in. sieciową aplikację mo-
bilną, która przy wykorzystaniu smartfonu 
umożliwiała nawigację na terenie kam-
pusu i wewnątrz budynków z wykorzy-
staniem m.in. podlegających skanowaniu 
kodów QR z tabliczek oraz drogowskazów 
umieszczonych przy salach wykładowych 
i gabinetach uczelnianych.

Do dobrych praktyk stosowanych przez 
uczelnie wyższe zaliczono także podej-
mowanie działań promocyjnych mają-
cych na celu zachęcenie niepełnospraw-
nych uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
do podjęcia studiów. Polegały one na pro-
mowaniu sposobu przygotowania uczel-
ni do kształcenia osób z niepełnospraw-
no ściami. Cztery skontrolowane szkoły 

wyższe (Uniwersytet Marii Curie-Skło do-
wskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmiń-
sko-Ma zur ski w Olsztynie, Uniwersytet 
im. Ada ma Mickiewicza w Poznaniu oraz 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Płocku), aby zachęcić niepełnospraw-
ną młodzież do podjęcia studiów, organi-
zowały również spotkania informacyjne 
z uczniami specjalnych ośrodków szkolno-
-wychowawczych, na których zapoznawa-
no ich z ofertą kształcenia oraz formami 
wsparcia udzielanego niepełnosprawnym 
studentom.

Propozycje i uwagi 
osób niepełnosprawnych
Wiadomo, że najistotniejsze informacje 
o potrzebach niepełnosprawnych stu-
dentów i doktorantów pochodzą właśnie 
od nich, w związku z tym badaniu an-
kietowemu w czasie kontroli poddano 
597 osób ze społeczności akademickiej 
z niepełnosprawnościami. W anonimo-
wych ankietach na ogół pozytywnie odno-
sili się do warunków kształcenia w szkołach 
wyższych, to jest:

 • 88% ankietowanych podało, że uzyskało 
wnioskowaną pomoc dotyczącą stypen-
dium specjalnego i zapomóg, udostępnie-
nia sprzętu komputerowego, zapewnie-
nia zajęć dodatkowych i rehabilitacyjnych 
oraz dostosowania formy i czasu egzami-
nów do rodzaju niepełnosprawności; po-
zostałe ankietowane osoby podały nato-
miast, że takiego wsparcia nie otrzymały, 
przy czym nie wskazały o jaką pomoc się 
ubiegały; zastrzeżenia dotyczyły głównie 
wypadków odmowy udostępnienia mate-
riałów dydaktycznych w żądanej formie, 
czy też nieudzielenia pomocy w załatwia-
niu spraw studenta;
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 • 82% niepełnosprawnych studentów 
i doktorantów podało, że wiedzą do kogo 
należy zwrócić się na uczelni z prośbą 
o udzielenie wsparcia oraz jakie są jego 
możliwe formy;

 • 89% ankietowanych w trakcie zajęć edu-
kacyjnych lub badań naukowych nie do-
świadczyło sytuacji, w których pracownicy 
naukowi okazywali niechęć lub niezado-
wolenie z powodu niepełnosprawności 
studentów i doktorantów; 11% studentów 
doświadczyło natomiast nieprzyjaznych 
postaw ze strony kadry, które dotyczyły 
na przykład nieudzielenia wnioskowanej 
pomocy, braku empatii i zainteresowania 
problemami wynikającymi z ich niepełno-
sprawności oraz niereagowania na proś-
by o dostosowanie materiałów do potrzeb 
osób niedowidzących;

 • blisko 96% ankietowanych studentów 
w trakcie procesu naboru nie napotkało 
utrudnień z powodu niepełnosprawności.

Dotacje na bieżące wsparcie
Realizowane przez publiczne uczelnie wyż-
sze zadania mające na celu zapewnienie nie-
pełnosprawnym studentom i doktorantom 
pełnych warunków w procesie kształcenia 
oraz udziału w badaniach naukowych są do-
towane z budżetu państwa. Dotychczas 
na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 11 ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym, uczel-
nie otrzymywały dotacje podmiotowe, 
które były przeznaczone na bieżące wspar-
cie osób z niepełnosprawnościami.

Wydatkowane przez poszczególne skon-
trolowane szkoły wyższe środki z dotacji 

5 Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.12.2012 w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni 
publicznych (Dz.U. poz. 1533). 

podmiotowej były związane z realizacją 
zadania dotyczącego zapewnienia pełnych 
warunków kształcenia niepełnosprawnych 
i przeznaczone zostały na bieżące wsparcie 
dla tych osób. Sfinansowano w szczególności:

 • wynagrodzenia asystentów osób niepeł-
nosprawnych;

 • wynagrodzenia pracowników uczelni zaj-
mujących się zagadnieniami dotyczącymi 
wspierania niepełnosprawnych studentów 
i doktorantów;

 • zakup sprzętu przeznaczonego do kształ-
cenia osób z niepełnosprawnościami;

 • zakup sprzętu sportowego i rehabilita-
cyjnego;

 • szkolenia kadry uczelnianej.
W latach 2015–2017 wszystkie nadzoro-

wane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego uczelnie akademickie i zawo-
dowe otrzymały na realizację powyższe-
go zadania środki dotacji podmiotowej 
w łącznej kwocie 123,5 mln zł, przedsta-
wia to rysunek 2, s. 148.

Skontrolowanych przez NIK 15 uczelni 
publicznych otrzymało na ten cel w latach 
2015–2017 kwotę 17,5 mln zł, a wydatko-
wało niespełna 50% (8,5 mln zł). Powodem 
było to, że środki przyznawano w formie 
dotacji podmiotowej, której niewykorzy-
stana część w danym roku budżetowym 
nie podlegała zwrotowi do budżetu pań-
stwa i mogła być wydatkowana w kolejnych 
latach na inne cele. Umożliwiały to obo-
wiązujące wówczas przepisy, tj. art. 101 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ra dy 
Ministrów5. Najwyższa Izba Kontroli 
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zwróciła uwagę, że co do zasady środki 
te powinny być wykorzystane w roku bu-
dżetowym, na który zostały przyznane 
i służyć bieżącemu wspieraniu osób z nie-
pełnosprawnościami.

Nowe regulacje prawne
Należy zaznaczyć, że już po zakończe-
niu kontroli NIK weszła w życie ustawa 
z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce6. Zgodnie z jej art. 11 
ust. 1 pkt 6 do podstawowych zadań uczel-
ni zaliczono tworzenie osobom niepełno-
sprawnym warunków do pełnego udziału 
w przyjmowaniu na uczelnię, kształce-
niu i prowadzeniu działalności naukowej. 
Z przepisem tym związane są regulacje 
dotyczące sposobu finansowania powyż-
szego zadania ze środków przyznawanych 

6 Dz.U. poz. 1668.

przez ministra właściwego w sprawach 
szkolnictwa wyższego i nauki w formie 
dotacji (art. 365-369, 371-372). Istotne 
jest, że środki związane z zapewnieniem 
osobom niepełnosprawnym warunków 
do odbywania studiów doktoranckich 
lub prowadzenia działalności naukowej 
zasilają fundusz wsparcia osób niepełno-
sprawnych, który powinien być utworzony 
na każdej uczelni (art. 409 ust. 1 pkt 2, 
art. 415 ust. 1). 

Środki z tego funduszu niewykorzysta-
ne w danym roku budżetowym pozostają 
w nim na rok następny. Jednak, zgodnie 
z określonym w art. 416 ust. 3 mechani-
zmem redukcji, w wypadku posiadania 
na rachunku funduszu środków pocho-
dzących w ponad 30% z dotacji przyznanej 
w roku poprzednim, będzie powodowało 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Rysunek 2. Środki przekazane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na tworzenie 
warunków do kształcenia osób z niepełnosprawnościami (w mln)
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pomniejszenie jej na kolejny rok maksy-
malnie o taką kwotę. Natomiast w razie 
gdyby pula niewykorzystanej dotacji 
była równa lub wyższa od kwoty dota-
cji ustalonej na dany rok, uczelnia dotacji 
nie otrzyma, a różnica pomiędzy powyż-
szymi sumami podlegać będzie zwrotowi 
(oczywiście przy uwzględnieniu uwarun-
kowań wynikających z wyżej omówionych 
przepisów).

Jako ważne dla nadzoru nad prawidłowo-
ścią rozliczenia zadań uczelni finansowa-
nych ze środków publicznych, należy wska-
zać również inne obowiązki spoczywające 
na uczelniach, tj. konieczność gromadzenia 

środków z dotacji na odrębnym rachun-
ku bankowym obsługiwanym przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, a także obo-
wiązek poddania rocznego sprawozdania 
finansowego publicznej szkoły wyższej 
badaniu przez firmę audytorską (art. 407 
ust. 1, art. 419 ust. 1 i art. 410).

TOMASZ MARCINKOWSKI
doradca prawny,
PIOTR WANIC
p.o. wicedyrektor,
Delegatura NIK w Olsztynie

Słowa kluczowe: niepełnosprawni, kształcenie niepełnosprawnych, studenci, doktoranci, bariery 
architektoniczne, uczelnie publiczne, kontrola NIK

Key words: disabled people, education of disabled students, students, doctoral students, 
architectural barriers, public universities, NIK audit

Rysunek 3. Wykorzystanie środków z dotacji podmiotowej w latach 2015–2017 (w %)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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RYSZARD OSTASZEWSKI

Drogi wojewódzkie odgrywają ważną rolę w zapewnieniu sprawnego przepływu osób 
i  towarów w regionach. Obok zagadnień dotyczących stanu infrastruktury i orga-
nizacji ruchu, istotnym problemem jest zapewnienie im ochrony przed degradacją,  
którą powodują przeciążone samochody ciężarowe. Najwyższa Izba Kontroli prze-
prowadziła kontrolę1 sześciu podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie planów 
rozwoju sieci drogowej oraz  finansowania budowy, przebudowy, remontu i  utrzy-
mania dróg wojewódzkich. Wykazała, że  zarządcy dróg w  większości poprawnie 
realizowali powierzone im zadania, a problemem uniemożliwiającym poprawę bez-
pieczeństwa2 i wygody podróżowania były przede wszystkim niewystarczające środki 
finansowe oraz niedoskonałe przepisy prawa.

Realizacja zadań zarządców 
dróg wojewódzkich

Bezpieczeństwo i wygoda podróżowania

12

Utrzymanie należytego stanu infra-
struktury drogowej, jak również pra-
widłowość zarządzania nią ma istot-
ny wpływ na poprawę bezpieczeństwa 
oraz wygodę ruchu. Z tego względu 
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi-
ła kontrolę działań zarządców dróg wo-
jewódzkich w Łódzkiem, Małopolskiem, 

1 Artykuł oparto na danych z kontroli Wykonywanie�zadań�przez�zarządców�dróg�wojewódzkich�w�zakresie�
utrzymania,�remontów�i�ochrony�dróg, nr P/17/112, Departament Infrastruktury NIK, lipiec 2018 r., okres 
objęty kontrolą 2014 r. – 2017 r. (III kw.).

2 Głównymi czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za które odpowiedzialny jest zarządca 
drogi są: stan techniczny drogi oraz jej oznakowanie pionowe i poziome, bieżące utrzymanie drogi, właściwa 
organizacja ruchu, a także sprawność zainstalowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3 W miastach na prawach powiatu zarządcą dróg wojewódzkich jest prezydent miasta, który powierzył skon-
trolowanej przez NIK jednostce wykonywanie obowiązków zarządcy drogi.

4 Patrz przypis 3.

Mazowieckiem i Podlaskiem (jednostki 
te zarządzały łącznie 6 701,5 km dróg) oraz 
w Miejskim Zarządzie Dróg w Płocku3 

(17,2 km dróg wojewódzkich) i Zarządzie 
Dróg Miej skich w Warszawie4 (148,4 km 
dróg wojewódzkich). Kontrolą objęto pod-
mioty zarządzające ok. 23,6% dróg woje-
wódzkich w Polsce.
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Drogi wojewódzkie stanowią alter-
natywne ciągi komunikacyjne dla dróg 
krajowych (w tym międzynarodowych) 
oraz łączą w ramach regionów poszcze-
gólne miasta, powiaty i gminy. Niestety, 
ich niedostateczny stan techniczny wpływa 
na powstawanie barier ponadregionalnych 
oraz transgranicznych i chociaż w ostatnich 
latach stopniowo się poprawiał, w dalszym 
ciągu odbiega od jakości dróg w innych 
krajach Unii Europejskiej. Wiele odcin-
ków wymaga remontów lub przebudowy, 
zarówno ze względu na stan techniczny 
oraz zwiększające się natężenie ruchu, 
ale także na konieczność dostosowania 
ich nośności do 115 kN/oś. Sytuację pogar-
sza to, że z powodu obowiązku wnoszenia 
opłat za przejazdy po drogach krajowych 
przez pojazdy o dopuszczalnej masie cał-
kowitej powyżej 3,5 tony, część ciężkiego 
ruchu tranzytowego przenosi się na drogi 
wojewódzkie. 

Niedostateczny stan infrastruktury 
dróg wojewódzkich wiąże się głównie 
z brakiem wystarczających środków fi-
nansowych na realizację inwestycji drogo-
wych, tj. budowę, przebudowę i remonty, 
a także z utrzymaniem i ochroną odcinków 
dróg w stanie zapewniającym bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego.

Drogi wojewódzkie są własnością sa-
morządu województwa. Zgodnie z ustawą 
z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych5 
do dróg wojewódzkich zalicza się drogi 
inne niż krajowe, stanowiące połączenia 

5 Dz.U. z 2016 r. poz.1440, ze zm.
6 Organ administracji rządowej lub jednostka samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą spra-

wy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg (art. 19 ust. 1 ustawy 
o drogach publicznych).

między miastami, mające znaczenie 
dla województwa i drogi o znaczeniu 
obronnym, niezaliczone do krajowych. 
Do kategorii wojewódzkich zaliczane 
są drogi na podstawie uchwały sejmiku 
wojewódzkiego, w porozumieniu z mini-
strami właściwymi do spraw transportu 
oraz obrony narodowej.

Zarząd nad nimi sprawuje 16 zarzą-
dów wojewódzkich6, które są jednost-
kami organizacyjnymi powoływanymi 
przez sejmik województwa. Długość 
dróg wojewódzkich zarządzanych przez 
16 podmiotów 31 grudnia 2016 r. wyniosła 
27 726,6 km (ich łączna długość w Polsce 
– 29 108,6 km). Najdłuższą drogą woje-
wódzką jest droga nr 835 – 220 km; naj-
krótszą – nr 219 – 55 m. Łączna długość 
tych dróg stanowi około 8% wszystkich 
dróg publicznych w Polsce. Numerację 
dróg wojewódzkich prowadzi Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Działania planistyczne
Plany rozwoju sieci dróg wojewódzkich 
są dokumentami nakreślającymi kierunki 
przyszłego, prawidłowego rozwoju sys-
temu transportowego w województwie. 
Kierunki i zasady ujęte w tym dokumencie 
powinny pokazywać możliwości kształto-
wania przestrzeni, przez którą przebiegają 
te arterie. Przyszła sieć drogowa powin-
na być zarówno przyjazna i bezpieczna 
dla użytkowników i środowiska natural-
nego, jak i wspomagać rozwój gospodarczy, 
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społeczny i turystyczny województwa, 
miast, powiatów i gmin. Działania zarząd-
cy powinny więc skupiać się na tworzeniu 
efektywnego i trwałego planu rozwoju sieci 
drogowej. Jest to konieczne do osiągania 
lepszych wyników gospodarczych i za-
pewnienia konkurencyjności województw 
w skali kraju i Europy.

Wszystkie skontrolowane cztery zarządy 
dróg działające na obszarze województw 
posiadały plany rozwoju sieci drogowej 
zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o drogach 
publicznych. 

W dwóch pozostałych jednostkach, 
tj. Miejskim Zarządzie Dróg w Płoc ku 
i Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie, 
zarządcy nie opracowali takich planów roz-
woju, ponieważ zgodnie z regulaminami 
organizacyjnymi, zostały przygotowane 
przez właściwe wydziały i biura urzędów 
miast.

Prowadzenie ewidencji dróg
Do zadań zarządcy drogi wojewódzkiej 
należy m.in. prowadzenie ewidencji dróg 
(art. 20 pkt 9 ustawy o drogach publicz-
nych). Prowadzi się ją w jednej z dwóch 
alternatywnych form: pisemnej lub elek-
tronicznej. Powinna ona zawierać, zgodnie 
z przepisem § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia7 
w sprawie ewidencji dróg: 

 • książkę drogi, 
 • dziennik objazdu dróg, 
 • mapę techniczno-eksploatacyjną dróg 

publicznych.

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16.2.2005 w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicz-
nych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom (Dz.U. nr 67 poz. 582).

8 Ustawa z 7.7.1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.).

Nieprawidłowości i uchybienia dotyczące 
prowadzonej ewidencji dróg stwierdzono 
w pięciu z sześciu skontrolowanych zarzą-
dów (poza Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie). Dotyczyły one 
sposobu prowadzenia książki drogi (jeden 
zarządca), dzienników objazdu (pięciu za-
rządców) oraz map techniczno-eksploata-
cyjnych (dwóch zarządców). Najwięcej nie-
prawidłowości stwierdzono w prowadze-
niu dziennika objazdu dróg. Ograniczało 
to zarządcy możliwość skutecznego i efek-
tywnego wykonywania zadań związanych 
z zapewnieniem właściwego utrzymania 
odcinków dróg. Na podstawie art. 5 ust. 2 
ustawy – Prawo budowlane8 zarządca drogi 
jest zobowiązany do utrzymania obiektu bu-
dowlanego (liniowego) we właściwym stanie 
technicznym i estetycznym, nie dopuszcza-
jąc do nadmiernego pogorszenia właściwo-
ści użytkowych i sprawności technicznej 
odcinka drogi.

Stan techniczny
Każdy z czterech skontrolowanych zarząd-
ców działających na obszarze województwa 
oraz dwóch działających na terenie miast 
na prawach powiatu przeprowadzali ocenę 
stanu technicznego nawierzchni dróg 
na koniec 2014 r., 2015 r. i 2016 r. Ustalono, 
że zarządcy dróg wojewódzkich stosowali 
niejednolitą skalę ocen stanu technicznego 
nawierzchni. W jednym zarządzie skala 
ocen była 3-stopniowa, w trzech zarzą-
dach 4-stopniowa, a w dwóch pozostałych 
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5-stopniowa. Uniemożliwiało to kom-
pleksową analizę, ocenę oraz porówna-
nie stanu technicznego nawierzchni dróg 
w skali kraju. Stosowanie jednolitej skali 
ocen może przyczynić się do dysponowania 
spójnymi informacjami o stanie technicz-
nym sieci dróg wojewódzkich w Polsce. 
Kompleksowe dane zebrane od wszyst-
kich zarządców mogą zostać wykorzysta-
ne dla celów statystycznych i obronności.

Wyniki badań przeprowadzonych 
u sze ściu zarządców dróg wojewódzkich 
wskazują, że stan techniczny nawierzchni 
nie zmieniał się znacząco. Jednak z uwagi 
na stosowanie niejednolitej skali ocen 
nie jest możliwe ich porównanie. Najlepszy 
stan techniczny nawierzchni odnotowano 
w miastach na prawach powiatu (Płock, 
Warszawa). Łączna długość dróg woje-
wódzkich w tych miastach była w 2016 r. 
stosunkowo niewielka, więc prawdopo-
dobnie łatwiej było o nią zadbać

Utrzymanie i remonty 
nawierzchni
Wszyscy skontrolowani zarządcy dróg wy-
konywali zadania dotyczące utrzymania 
i remontowania nawierzchni dróg, chod-
ników, urządzeń zabezpieczających ruch 
i innych związanych z drogą oraz prowadzili 
roboty interwencyjne i zabezpieczające. 
Nie dysponowali jednak wystarczający-
mi środkami na realizację zadań, co po-
wodowało, że potrzeby nie były w pełni 
zaspokajane.

Na przykład w Zarządzie Dróg Woje-
wódzkich w Krakowie wysokość środ-
ków zatwierdzanych w planach finanso-
wych w stosunku do zapotrzebowanych 
przez Zarząd wynosiła w latach 2014–2017 
od 49% do 74%. Ponadto stwierdzono 

niepełne wykonanie zadań inwestycyj-
nych z uwagi na brak prawomocnych de-
cyzji ustalających wysokość odszkodowań 
za grunty nabywane w celu realizacji inwe-
stycji drogowych lub brak rozstrzygnięć 
spraw spornych z wykonawcami, z któ-
rymi prowadzono postępowania sądowe, 
a w rocznym budżecie zostały zabezpieczo-
ne środki na ewentualne pokrycie roszczeń.

Budowę nowych dróg wojewódzkich 
nie prowadziło trzech zarządców z woje-
wództw: łódzkiego w latach 2014–2016 
oraz mazowieckiego i podlaskiego w 2016 r. 
Podobna sytuacja miała miejsce w grupie 
zarządców działających na terenie miast 
na prawach powiatu. W Zarządzie Dróg 
Miejskich w Warszawie w 2014 r. nie do-
konano żadnej przebudowy lub rozbudo-
wy drogi, a w Miejskim Zarządzie Dróg 
w Płocku w 2014 r. i 2016 r. nie wykonano 
w ogóle prac remontowych ulic, po któ-
rych przebiegają ciągi dróg wojewódzkich.

Zdaniem NIK realizacja zadań inwe-
stycyjnych w ramach przyznanych środ-
ków w ograniczonym stopniu przyczyniała 
się do poprawy stanu technicznego dróg, 
a tym samym poprawy bezpieczeństwa 
i płynnego ruchu pojazdów. Lepsza sytu-
acja miała miejsce w dwóch zarządach dróg 
działających na terenie miast na prawach 
powiatu, gdzie w 2016 r. udział procento-
wy nawierzchni w stanie bardzo dobrym 
(w pełni zadowalającym) i stanie dobrym 
(odpowiednim) był największy i wynosił 
w Płocku 72% i 8,4% oraz w Warszawie 
54,1% i 32%.

Odcinki dróg oraz obiekty mostowe 
znajdujące się w złym stanie technicz-
nym stanowiły istotne bariery w funk-
cjonowaniu komunikacji. Ich lokalizacja 
w ciągu drogi uniemożliwiała korzystanie 
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z najkrótszych połączeń, co powodowa-
ło konieczność ograniczenia prędkości, 
tonażu oraz wprowadzania objazdów 
(nadkładania długości trasy przejazdu). 
Generowało to wzrost czasu przejazdu 
oraz kosztów podróży. Jednocześnie zły 
stan techniczny infrastruktury drogowej 
nie sprzyjał zapewnieniu bezpieczeństwu 
ruchu na drodze.

Ważnym elementem wpływającym 
na właściwe utrzymanie i długość użyt-
kowania dróg jest szybkie i sprawne odpro-
wadzanie wody w czasie deszczu. Drogi 
podczas ulewnych deszczów stają się rwą-
cymi rzekami, a okolice mogą być podto-
pione. Woda deszczowa, która nie spły-
wa z drogi dostatecznie szybko stanowi 
jedno z największych zagrożeń dla bezpie-
czeństwa ruchu, a także dla nawierzchni 
drogi i jej podbudowy. Dobry i efektywny 
system odwodnieniowy dróg powinien 
jak najszybciej i możliwie jak najskutecz-
niej odprowadzić wody deszczowe spły-
wające do odbiornika z pasa drogowego, 
poboczy, skarp oraz przyległego terenu, 
a także wody przenikające do konstrukcji 
nawierzchni wskutek podciągania kapilar-
nego, z poziomu wody gruntowej zalegają-
cej w rowach. W przypadku pozamiejskich 
odcinków dróg w większości przypadków 
stosowane jest odwodnienie powierzch-
niowe – najczęściej z odprowadzeniem 
wody opadowej do rowów przydrożnych. 
Podstawowym warunkiem prawidłowe-
go odwodnienia powierzchniowego na-
wierzchni jest wykonanie jej z zagwaran-
towaniem minimalnego spadku. Spadek 
ten pozwala na odprowadzenie w sposób 
skuteczny i po najkrótszej drodze wód 
opadowych przypadających na te po-
wierzchnie. 

I tak np. w odniesieniu do dróg, za które 
odpowiadał Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie, pobocza lokalnie nie zacho-
wywały regularnego spadku; w miejscach 
zaniżeń tworzyły się zastoiska wodne, 
a miejsca zawyżone utrudniały odwod-
nienie nawierzchni. Jeśli chodzi o stan 
odwodnienia, na jednym z odcinków za-
mulenie wynosiło od 30% do 50% prze-
kroju przepustów; brakowało też przepu-
stu pod jednym ze zjazdów. Kontrolerzy 
zwrócili uwagę na niejednolitość przekroju 
poprzecznego rowów na całym odcinku; 
lokalnie dno rowu było spłycone, zamu-
lone i zarośnięte roślinnością.

Ochrona dróg
Niezwykle istotnym elementem w realiza-
cji zadań zarządcy oprócz budowy, moder-
nizacji oraz remontu dróg jest zapewnienie 
ich odpowiedniej ochrony. Na podstawie 
art. 20 pkt 12 ustawy o drogach publicz-
nych jest on zobowiązany do przeciwdzia-
łania niszczeniu dróg przez użytkowników. 
Drogi eksploatowane przez pojazdy nienor-
matywne ulegają przyspieszonej degradacji, 
co powoduje konieczność ich przebudo-
wy i zasadnicze naprawy przed upływem 
zakładanego pierwotnie okresu ich użyt-
kowania. 

Niezwykle ważne jest więc eliminowa-
nie z ruchu pojazdów nadmiernie obciążo-
nych, które niszczą drogi. Zjawisko takie 
miało miejsce m.in. przy budowie auto-
strad i dróg ekspresowych. Przepisy ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym (art. 61 ust. 15) 
i wydane na jej podstawie rozporządzenie 
w sprawie gęstości drewna powodowały, 
że po drogach poruszały się pojazdy za-
grażające bezpieczeństwu ruchu, niszczą-
ce infrastrukturę drogową. Stosowanie 
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postanowień w wymienionych aktach 
prawnych stwarzało problemy z określe-
niem prawidłowej ilości przewożonego 
drewna. Ustalono, że przewoźnicy po-
siadali, wystawiane przez załadowców, 
po dwa lub więcej dokumenty przewo-
zowe, których nie okazywali do kontroli, 
co powodowało zaniżenie faktycznej obję-
tości transportowanego drewna. Ponadto 
przewóz drewna z własnych składów 
stwarzał podobne problemy, gdyż prze-
woźnik był równocześnie załadowcą i sam 
wystawiał dokumenty związane z ładun-
kiem. Jednocześnie, w ocenie Głów nego 
Inspektora Transportu Drogowego, okre-
ślona w wyżej wymienionym rozporządze-
niu gęstość drewna przewożona środkami 
transportu drogowego wyrażona w kg/m3 
jest zaniżona. Wypełniając warunki okre-
ślone w rozporządzeniu w sprawie gęstości 
drewna oraz warunki określone w art. 61 
ust. 15 ustawy – Prawo o ruchu drogo-
wym, po polskich drogach mogą poru-
szać się pojazdy przeciążone, ważące nawet 
55-60 ton, podczas gdy dopuszczalna masa 
całkowita tych pojazdów wynosi 40 lub 
42 tony. Pojazdy przewożące drewno prze-
kraczały dopuszczalną masę całkowitą 
nawet o 40-50%.

Ponadto ustalono, że żaden ze skontro-
lowanych zarządców dróg wojewódzkich 
nie korzystał z uprawnień wynikających 
z art. 129d ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym9 i nie przeprowadzał kontroli 
pojazdów w zakresie:

 • przestrzegania przepisów o wymiarach, 
masie lub nacisku osi, 

9  Ustawa z 20.6.1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm.).

 • powodujących uszkadzanie lub niszcze-
nie drogi,

 • zanieczyszczających lub zaśmiecających 
drogę. 

Brak pełnej realizacji zadań w zakresie 
ochrony dróg przez zarządców nie przy-
czyniał się do utrzymania zadowalającego 
poziomu bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Zarządcy wskazywali, że podej-
mowane próby współpracy pomiędzy za-
rządcą, a Policją i Inspekcją Transportu 
Drogowego nie powiodły się, między inny-
mi z uwagi na brak możliwości wcześniej-
szego zaplanowania wspólnych kontroli.

Kontrole okresowe 
stanu technicznego
Okresowa kontrola odcinka drogi stanowi 
środek prewencyjny służący do zidenty-
fikowania uszkodzeń na eksploatowanej 
arterii. Pozwala to na zaplanowanie i prze-
prowadzenie w odpowiednim czasie dzia-
łań doraźnych, poprawiających sprawność 
i bezpieczeństwo użytkowania obiektu 
liniowego. Prawidłowe i terminowe prze-
prowadzanie kontroli okresowych stanowi 
więc istotny element zapewnienia i popra-
wy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ustalono, że dwóch zarządców dróg 
nie przeprowadzało kontroli okresowych 
pięcioletnich lub ich zakres był mniejszy 
niż określony w art. 62 ust. 1 pkt 2 usta-
wy – Prawo budowlane. Ponadto w jed-
nym podmiocie kontrole okresowe pię-
cioletnie były przeprowadzane w innych 
terminach, niż określone w zarządzeniu 
wewnętrznym. Zgodnie z art. 20 pkt 10 
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ustawy o drogach publicznych organizo-
wanie okresowych kontroli stanu dróg 
ma bezpośredni wpływ na stan bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

Podsumowanie
Funkcjonujący system zarządzania droga-
mi wojewódzkimi nie był w pełni spraw-
ny i efektywny. Ponadto obowiązujące 
przepisy prawa nie zapewniały całkowitej 
ochrony dróg oraz bezpieczeństwa przy 
przewozie drewna środkami transpor-
tu drogowego. Najwyższa Izba Kontroli, 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
pozytywnie oceniła jednak wykonywanie 
zadań przez zarządców dróg wojewódzkich 
w latach 2014–2017 (do końca III kwar-
tału) w zakresie utrzymania, remontów 
oraz ochrony dróg.

W celu poprawy prawidłowego ustalania 
masy przewożonego drewna oraz stosowa-
nia jednolitej skali oraz kryteriów do bada-
nia stanu technicznego nawierzchni dróg, 
NIK wniosła do Ministra Infrastruktury o:

 • podjęcie inicjatywy legislacyjnej prowa-
dzącej do znowelizowania art. 61 ust. 15 

ustawy – Prawo o ruchu drogowym w za-
kresie efektywniejszego ustalania rzeczy-
wistej masy przewożonego drewna; 

 • wprowadzenie w ramach art. 17 ust. 3 
ustawy o drogach publicznych standar-
dów dotyczących jednolitej skali ocen 
i kryteriów do badania stanu technicz-
nego nawierzchni dróg wszystkich kate-
gorii, wzorowanej na stosowanej przez 
Gene ralną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Auto strad.

Jednocześnie mając na uwadze prawi-
dłowość wykonywania zadań określonych 
w art. 20 ustawy o drogach publicznych 
przez zarządców dróg wojewódzkich, nie-
zbędne jest podjęcie działań zapewniają-
cych ich realizację, w szczególności rze-
telne prowadzenie dzienników objazdów, 
kontroli okresowych oraz usuwanie ele-
mentów drogi w nieodpowiednim stanie.

RYSZARD OSTASZEWSKI
doradca techniczny, 
Departament Infrastruktury NIK

Słowa kluczowe: drogi wojewódzkie, zarządca drogi, remont, przebudowa, utrzymanie dróg, 
stan techniczny nawierzchni, ochrona dróg

Key words: provincial roads, road manager, renovation, reconstruction, road maintenance, 
technical condition of the surface, road protection
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Zanieczyszczenie wód 
związkami azotu

NIK sprawdziła, czy organy 
administracji publicznej prawi-
dłowo i skutecznie zapobiegały 
zanieczyszczeniu wód związka-
mi azotu ze źródeł rolniczych. 
Skontrolowano Ministerstwo 
Środowiska, Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej, 
Centrum Doradztwa Rolni-
czego, Agencję Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Centralę i sześć oddziałów re-
gionalnych), sześć regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej, 
sześć wojewódzkich ośrodków 
doradztwa rolniczego, sześć 
wojewódzkich inspektoratów 
ochrony środowiska. Bada niem 
objęto okres od 1 stycznia 
2014 r. – do czasu zakończe-
nia kontroli.

Zapobieganie 
i leczenie depresji

Oceniono skuteczność działań 
jednostek samorządu teryto-
rialnego (JST) dotyczących 
zapobiegania i leczenia depre-
sji. Sprawdzono cztery urzę-
dy marszałkowskie (łódzki, 
małopolski, mazowiecki, ślą-
ski), Urząd Miasta w Gdańsku, 
Urząd Miasta we Wrocławiu, 
a także siedem jednostek reali-

zujących zadania zlecone przez 
JST. Czynności kontrolne do-
tyczyły okresu od 1 stycznia 
2015 r. do 30 września 2017 r.

Płatności bezpośrednie 
dla rolników

Od 2015 r. Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa (ARiMR) realizowała 
16 nowych schematów wspar-
cia bezpośredniego. Wyma-
gało to dostosowania Syste-
mu Informatycznego Agen-
cji do zmienionych zasad oraz 
wymagań. W związku z tym 
NIK zbadała, czy ARiMR za-
pewniła taki system informa-
tyczny i prawidłowo realizo-
wała płatności. Kontrola, którą 
przeprowadzono w ARiMR, 
objęła lata 2015–2017.

Odnawialne 
źródła energii

NIK oceniła, czy działania 
podejmowane przez nasz 
kraj zapewniają osiągnięcie 
celów dotyczących udziału 
odnawialnych źródeł energii 
(OZE) w bilansie energetycz-
nym. Kontroli poddano: Mini-
sterstwo Środowiska, Urząd 
Regulacji Energetyki, Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne SA, 
Enea Wytwarzanie sp. z o.o., 
PGE Energia Odnawialna SA, 

PGE Dystrybucja SA, Mini-
sterstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, Energa 
Operator SA, Energa Wytwa-
rzanie SA, Tauron Dystrybu-
cja SA, Enea Operator sp. z o.o. 
Zbadany okres dotyczył lat 
2015–2017 (I półrocze).

Niepełnosprawni 
studenci

Izba sprawdziła, czy uczelnie 
zapewniają osobom niepełno-
sprawnym warunki umożliwia-
jące pełny udział w procesie 
kształcenia i w badaniach na-
ukowych. Skontrolowano Mi-
nisterstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego oraz 15 uczel-
ni wyższych. Badaniem objęto 
okres od początku roku 2015 
do 29 marca 2018 r.

Przestrzeń publiczna 

Analizie poddano działania or-
ganów administracji publicznej 
zmierzające do dostosowania 
przestrzeni publicznej do po-
trzeb i możliwości osób star-
szych i niepełnosprawnych. Ba-
danie przeprowadzono w Mi-
nisterstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej oraz pię-
ciu urzędach marszałkowskich. 
W ramach kontroli doraźnej, po-
przedzającej kontrolę planową, 
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sprawdzono jeden urząd 
marszałkowski i trzy urzędy 
gmin. Badany okres dotyczył 
lat 2016–2017.

Nadzór nad spółkami 
Skarbu Państwa

W 2017 r. nastąpiła zmiana mo-
delu sprawowania nadzoru nad 
spółkami z udziałem Skarbu 
Państwa. Miało to doprowadzić 
do poprawy efektywności ich 
działania i ujednolicenia zasad 
nadzoru. Założeniem kontroli 
NIK była weryfikacja realiza-
cji tych zamierzeń. Badaniem, 
które dotyczyło lat 2014–2017 
(I półrocze), objęto 15 spółek 
z udziałem Skarbu Państwa, 
dwa ministerstwa oraz Kance-
larię Prezesa Rady Ministrów.

Prawa konsumenta 
energii elektrycznej

Celem kontroli NIK było uzy-
skanie odpowiedzi na pytanie, 
czy prawa konsumenta energii 
elektrycznej były respektowa-
ne, a działania organów admi-
nistracji rządowej oraz spółek
przyczyniały się do zwiększe-
nia skuteczności ich ochrony. 
Kontrolą objęto lata 2014–2017, 
a przeprowadzono ją w: Mini-
sterstwie Energii, Urzędzie 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów, Urzędzie Regulacji 

Energetyki; firmach: ENEA 
SA, Energia-Obrót SA, PGE 
Obrót SA, TAURON Sprze-
daż sp. z o.o., ENEA Opera-
tor sp. z o.o., Energa-Opera-
tor SA, PGE Dystrybucja SA,  
TAURON Dystrybucja SA.

Jakość kształcenia 
w szkołach wyższych

NIK oceniła skuteczność kształ-
cenia w szkołach wyższych. 
Skontrolowano Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Polską Komisję Akredytacyjną 
oraz sześć uczelni publicznych. 
Dodatkowo 56 szkół wyższych 
objęto badaniem kwestionariu-
szowym. Kontrola dotyczyła 
lat 2015–2017.

Bezpieczeństwo 
informatyczne

Sprawdzono czy elektroniczne 
zasoby informacyjne w jed-
nostkach samorządu terytorial-
nego (JST) są właściwie chro-
nione. Kontrolą objęte zosta-
ły trzy starostwa powiatowe, 
11 urzędów gmin (w tym jedno 
miasto na prawach powiatu) 
oraz 11 ośrodków pomocy spo-
łecznej z terenu województwa 
podlaskiego. Badanie dotyczy-
ło okresu od początku 2016 r. 
do zakończenia czynności kon-
trolnych. 

Problemy miast

Izba oceniła prawidłowość, 
gospodarność, efektywność 
i skuteczność działań podej-
mowanych przez organy ad-
ministracji rządowej i samo-
rządowej w celu identyfikacji
i rozwiązywania problemów 
społeczno-ekonomicznych 
mieszkańców wybranych 
miast. Kontrolę, która doty-
czyła lat 2013–2016, przepro-
wadzono w Ministerstwie Roz-
woju, sześciu urzędach mar-
szałkowskich, 10 urzędach 
miast, jednym starostwie po-
wiatowym, 10 powiatowych 
urzędach pracy i 10 ośrodkach 
pomocy społecznej. 

Ochrona zabytków 
archeologicznych

NIK zbadała, czy organy och-
rony zabytków, muzea pań-
stwowe i samorządowe gro-
madzące zbiory archeologiczne 
gwarantują prawidłową opiekę 
nad eksponatami i ich prze-
chowywaniem. Kontrolę prze-
prowadzono w ośmiu woje-
wódzkich urzędach ochrony 
zabytków, 12 muzeach i dwóch 
miejskich ośrodkach kultury. 
Badaniem objęto okres od po-
czątku 2013 r. do końca wrze-
śnia 2017 r.
 (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w październiku i listopadzie 2018 r., <www.nik.gov.pl>.
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Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla finansów publicznych są oszu-
stwa związane z wyłudzaniem podatku VAT. W artykule przeanalizo-
wano normy sankcjonujące zawarte w  przepisach przewidujących ka-
ralność za wystawienie faktury poświadczającej nieprawdę i ich relacje 
do odpowiednich norm Kodeksu karnego skarbowego, których przed-
miotem ochrony jest przede wszystkim interes fiskalny państwa.

Odpowiedzialność karna 
za wyłudzenie podatku VAT

Konsekwencje wystawienia faktury poświadczającej nieprawdę

AGNIESZKA LISZEWSKA

Przyczyny nowelizacji przepisów
W artykule został omówiony stan praw-
ny obowiązujący po nowelizacji Kodeksu 
karnego w odniesieniu do przestępstw 
związanych z wyłudzeniami podatku VAT. 
Olbrzymie straty, jakie Skarb Państwa 

ponosi z tego powodu w związku z dzia-
łalnością zorganizowanych grup przestęp-
czych, skłoniły ustawodawcę do ustano-
wienia w Kodeksie karnym (k.k.) nowych 
typów przestępstw przeciwko wiarygod-
ności dokumentów, zagrożonych bardzo 
wysokimi karami. Rosnąca skala wyłu-
dzeń, dokonywanych przede wszystkim 

Państwo 
i społeczeństwo
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za pomocą wprowadzanych do obrotu fik-
cyjnych faktur, wykazała niedoskonałości 
regulacji prawnych, zarówno w zakresie 
prawa podatkowego, jak i prawa karne-
go, którego celem jest nie tylko ochrona 
dóbr prawnych (w tym wypadku inte-
resów majątkowych Skarbu Państwa), 
ale także oddziaływanie prewencyjne 
na potencjalnych sprawców czynów za-
bronionych, zapobiegające podejmowaniu 
działań godzących w te dobra.

Podjęcie prac legislacyjnych zmierzają-
cych do wprowadzenia przepisów skutecz-
nie przeciwdziałających oszustwom zwią-
zanym z VAT postulowała także Najwyższa 
Izba Kontroli w raporcie z marca 2016 r.: 
„Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obro-
tu gospodarczego faktur dokumentujących 
czynności fikcyjne”1. Stąd też decyzja usta-
wodawcy o nowelizacji nie tylko Kodeksu 
karnego skarbowego (k.k.s.), ale przede 
wszystkim Kodeksu karnego w części do-
tyczącej przestępstw przeciwko wiarygod-
ności dokumentów. Rozważając metody 
walki ze zorganizowaną przestępczością 
prowadzącą do wyłudzeń VAT uznano bo-
wiem, że najskuteczniejsze będzie wpro-
wadzenie zagrożenia surową karą za dzia-
łania naruszające dobra, jakimi są intere-
sy majątkowe Skarbu Państwa, do czego 
dochodzi z chwilą pojawienia się co naj-
mniej realnego zagrożenia uszczupleniem 
należności podatkowych. Potencjalne za-
grożenie powstaje natomiast już z chwilą 
wystawiania faktury (faktur), której treść 

1 <www.nik.gov.pl>
2 Por. opinia Sądu Najwyższego o projekcie ustawy nowelizującej Kodeks karny z 10.2.2017, <www.legislacja.

rel.gov.pl>; opinia Krajowej Rady Sądownictwa, załącznik do druku sejmowego nr VIII.888.
3 Ustawa z 10.2.2017 o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2017 r. poz. 244. 

Ustawa weszła w życie 1.3.2017. Ustawa ta wprowadziła także legalną definicję faktury, zamieszczoną 

nie odpowiada rzeczywistemu stanowi 
rzeczy, czyli na etapie powstawania do-
kumentów będących podstawą obliczenia 
i zwrotu podatku. Fałszowanie faktur na-
rusza z kolei inne dobro prawne o charak-
terze ponadindywidualnym, czyli wiary-
godność dokumentów, a zatem także pew-
ność obrotu.

Decyzja o kryminalizacji tzw. prze-
stępstw fakturowych wzbudzała wiele 
obaw i wątpliwości zarówno wśród praw-
ników, jak też osób prowadzących działal-
ność gospodarczą. Podnoszono m.in., że 
wprowadzenie bardzo surowej sankcji 
za czyny grożące naruszeniem dobra, 
którego ochrona stanowi motyw działań 
legislacyjnych, narusza konstytucyjną za-
sadę proporcjonalności2. Zastanawiano się 
także, czy będzie ona skuteczna wobec 
organizatorów i beneficjentów oszustw 
i karuzel podatkowych, czy też jedynie 
wobec tzw. słupów, czyli osób w niewiel-
kim stopniu korzystających z przestępczej 
działalności, której rzeczywistych roz-
miarów często sobie nie uświadamiają. 
Wreszcie podnoszone były także obawy, 
że przypadkowymi „ofiarami” tej noweli-
zacji mogą stać się przedsiębiorcy, którzy 
nie zachowując odpowiedniej ostrożności, 
ale bez złych intencji, dopuszczą się wysta-
wienia nieprawidłowej faktury (problem 
możliwości przypisania odpowiedzialności 
za działanie w zamiarze ewentualnym).

Mimo podnoszonych wątpliwości, no-
welą z 10 lutego 2017 r.3 wprowadzono 
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do Kodeksu karnego specjalne typy prze-
stępstw (zwane potocznie przestępstwami 
fakturowymi), polegające na poświadcze-
niu nieprawdy w dokumencie będącym 
fakturą. Uzasadniając projekt ustawy no-
welizującej Kodeks karny napisano: „Do 
rozmiarów poważnego problemu natury 
ekonomicznej i społecznej urosło zjawisko 
wyłudzenia podatku od towarów i usług 
(VAT). W wyniku podejmowanych w tym 
kierunku działań, najczęściej przez zorga-
nizowane grupy przestępcze, budżet pań-
stwa ponosi straty liczone nawet w dzie-
siątkach miliardów złotych rocznie. (…) 
Niezależnie od konieczności przeciwdzia-
łania takim praktykom przez noweliza-
cje unormowań podatkowych i z zakresu 
postępowań administracyjnych oraz kar-
no-skarbowych, projektodawca uznaje 
również za niezbędne zwalczanie zjawi-
ska wyłudzenia podatku VAT przy użyciu 
instrumentów prawnokarnych. Chodzi 
bowiem o to, by tego typu zachowania 
zmierzające do nielegalnego uzyskania 
środków finansowych kosztem budżetu 
państwa stały się nieopłacalne, a odpo-
wiednio surowa sankcja karna miała walor 
odstraszający potencjalnych sprawców”4.

Cel artykułu
Celem niniejszego opracowania jest okre-
ślenie zakresu zastosowania norm sank-
cjonujących zawartych w przepisach 
art. 271a i 277a, k.k., ze szczególnym 
uwzględnieniem problemu relacji między 

w art. 115 § 14a k.k., który stanowi: „Fakturą jest dokument, o którym mowa w art. 2 pkt 31 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)”.

4 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 21.9.2016, 
Sejm VIII Kadencji, druk sejmowy nr 888.

odpowiedzialnością karną za wystawie-
nie faktury poświadczającej nieprawdę 
lub używanie takiej faktury, a odpowie-
dzialnością przewidzianą w Kodeksie kar-
nym skarbowym za wystawienie faktury 
w sposób nierzetelny albo posługiwanie się 
takim dokumentem (art. 62 § 2 Kodeksu 
karnego skarbowego). Do wejścia w życie 
nowelizacji Kodeksu karnego tego typu 
zachowania podlegały bowiem przede 
wszystkim odpowiedzialności karno-
-skarbowej, która ma szczególny charakter 
ze względu na wyodrębniony dla tej gałęzi 
prawa przedmiot ochrony w postaci intere-
su fiskalnego państwa. Braku skuteczności 
w zwalczaniu przestępczości związanej 
z wyłudzeniami podatku VAT za pomocą 
środków karno-skarbowych upatrywano 
przede wszystkim w zbyt niskim zagroże-
niu karą. Kodeks karny skarbowy limituje 
górną granicę wymiaru kary pozbawienia 
wolności przewidzianej za przestępstwo 
skarbowe w ten sposób, że nie może ona 
przekraczać 5 lat (art. 27 § 1 k.k.s.), a w wy-
padku nadzwyczajnego obostrzenia – 10 lat 
(art. 38 § 2 k.k.s.). Wysokość sankcji, ja-
kimi mogą być zagrożone przestępstwa 
niemające charakteru skarbowego, została 
określona w Kodeksie karnym na znacz-
nie wyższym poziomie. Dlatego uznano, 
że dla zapewnienia odpowiedniej ochrony 
interesów majątkowych Skarbu Państwa 
należy skorzystać z metody odrębnej typi-
zacji czynów prowadzących do wyłudzenia 
podatku VAT i wprowadzić ją do Kodeksu 
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karnego, ustalając jednocześnie zagrożenie 
karą na odpowiednio wysokim poziomie5. 
Mając to na uwadze, w rozdziale zatytu-
łowanym „Przestępstwa przeciwko wia-
rygodności dokumentów” umieszczone 
zostały specjalne typy przestępstw pole-
gające na fałszowaniu albo poświadczaniu 
nieprawdy w dokumentach będących fak-
turami albo używaniu takich dokumentów, 
zagrożone odpowiednio wysokimi sank-
cjami6 po to, by oddziaływać prewencyj-
nie na potencjalnych sprawców oszustw 
fakturowych i tym samym zapobiegać 
wyłudzeniom, często olbrzymich kwot 
podatku VAT7.

Nowy typ czynu zabronionego
Przedmiotem niniejszego opracowania bę-
dzie analiza typów czynów zabronionych po-
legających na wystawieniu faktury lub faktur 
poświadczających nieprawdę lub używanie 
takiej faktury czy faktur, z uwzględnieniem 

5 Przykładowo, umożliwiło to wprowadzenie zagrożenia karą nawet 25 lat pozbawienia wolności za czyny pole-
gające na fałszowaniu faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna 
wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, czyli przekracza 
10 mln zł (art. 277a § 1 k.k.).

6 Przestępstwo wystawienia faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem przekraczającą 
200 tys. zł jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 271a § 1 k.k.), ale jeśli war-
tość ta przekracza 5 mln zł, to czyn staje się zbrodnią, zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności 
(art. 271a § 2 k.k.). Czyny polegające na fałszowaniu faktury lub faktur, zawierających kwotę należności 
ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie 
wielkiej wartości, czyli przekracza 10 mln zł, zostały zagrożone karą od 5 do 15 lat pozbawienia wolności 
albo karą 25 lat pozbawienia wolności (art. 277a § 1 k.k.).

7 Pod pojęciem „wyłudzenia podatku VAT” rozumiem zarówno wyłudzenia dotyczące podatku należnego 
oraz zwrotu podatku i podatku naliczonego.

8 Art. 271a k.k. stanowi: „§ 1. Kto wystawia fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której 
wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących 
mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należ-
ności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa, podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 wobec faktury lub faktur, 
zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność 
kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło do-
chodu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. § 3. W wypadku mniejszej wagi, 
sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

przede wszystkim problematyki przedmiotu 
ochrony prawnokarnej oraz zbiegu przepi-
sów Kodeksu karnego i Kodeksu karnego 
skarbowego. Pozwoli to na dokonanie oceny 
nowej regulacji nie tylko z punktu widze-
nia prognozowanej skuteczności przeciw-
działania negatywnym zjawiskom społecz-
nym, ale również na podstawie kryteriów 
dogmatyczno-prawnych. Poza zakresem 
rozważań pozostaje tzw. zwykłe fałszer-
stwo (art. 270a k.k.) jako metoda rzadziej 
stosowana w praktyce dla wyłudzenia po-
datku VAT.

Z uwagi zarówno na tytuł rozdziału, 
w któ rym zostało umieszczone przestęp-
stwo wystawienia faktury poświadczają-
cej nieprawdę, jak również zespół znamion 
określających typ tego czynu zabronione-
go8, nie budzi wątpliwości, że głównym 
przedmiotem ochrony przed przestęp-
stwem z art. 271a § 1 k.k. (a także typów 
kwalifikowanych i uprzywilejowanych 
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z art. 271a §§ 2 i 3 k.k. oraz art. 277a k.k.9) 
jest dobro prawne o charakterze ponadin-
dywidualnym (kolektywnym) w postaci 
wiarygodności (znaczenia dowodowego) 
szczególnego rodzaju dokumentów, jaki-
mi są faktury10. Z uzasadnienia projektu 
nowelizacji Kodeksu karnego wynika jed-
nak, o czym była mowa, że głównym celem 
ustawodawcy jest zapewnienie skutecz-
nej ochrony interesu fiskalnego państwa 
przed olbrzymimi stratami ponoszonymi 
w związku z wyłudzeniami podatku VAT, 
a nie tylko wiarygodność dokumentów wy-
stępujących w obrocie (w tym wypadku do-
kumentów poświadczających kwoty podat-
ku od towarów i usług). Pojawia się zatem 
pytanie, w jaki sposób interes majątkowy 
Skarbu Państwa zyskał ochronę za pomocą 
ustanowienia w Kodeksie karnym nowe-
go typu czynu zabronionego polegającego 
na wystawieniu faktury poświadczającej 
nieprawdę (oraz używania takiej faktury) 
i dlaczego ustawodawca uważa, że będzie 
ona skuteczna, skoro typizacja nie dotyczy 
karalności wyłudzenia VAT, tylko fałszo-
wania dokumentów.

Metody wyłudzania VAT
Odpowiedzi na to pytanie należy szukać 
w miejscu uzasadnienia projektu usta-
wy, w którym wymieniono najczęściej 

9 Art. 277a. stanowi: § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec 
faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa 
niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności 
na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. § 2. W wypadku mniejszej wagi, spraw-
ca czynu określonego w § 1 podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

10 Jak wskazuje się w piśmiennictwie, dobrem chronionym przez przepisy umieszczone w tym rozdziale 
(art. 270-277a k.k.) jest znaczenie dowodowe dokumentu, ponieważ cechą charakteryzującą każdy doku-
ment jest to, że stanowi on dowód istnienia określonego uprawnienia albo też jego treść stanowi dowód 
prawa, stosunku prawnego albo okoliczności mającej znaczenie prawne (por. definicja legalna dokumentu 
– art. 115 § 14 k.k.); J. Piórkowska-Flieger, [w:] L. Gardocki (red.): System�Prawa�Karnego.�t. 8.�Przestęp-
stwa�przeciwko�państwu�i�dobrom�zbiorowym, Warszawa 2013, s. 1005.

spotykane w praktyce metody wyłudza-
nia VAT. Należą do nich:
1. Wystawianie faktur przez podmiot, 
który nie wykonał czynności, ale miała 
ona miejsce w rzeczywistości, tyle że po-
datnikiem był inny podmiot.
2. Wystawianie faktur z tytułu czynności, 
które w ogóle nie miały miejsca.
3. Wystawianie faktur przez fikcyjny pod-
miot, który został utworzony tylko po to, 
aby wystawić te dokumenty.
4. Wystawianie faktur i dokumentów cel-
nych na czynność pozorną, czyli obiektyw-
nie istniejącą, ale ukrywającą inne zdarzenie 
(inną transakcję).
5. Dostawa towaru, który faktycznie nie 
opuszcza kraju, jest deklarowana jako we-
wnątrzwspólnotowa dostawa towarów 
lub eksport (fikcyjny wywóz).
6. Usługi świadczone na terytorium kraju 
są opodatkowane stawką podstawową, lecz 
fikcyjne jest deklarowanie jako czynność 
opodatkowania stawką 0% lub stawką ob-
niżoną (zaniżenie podatku należnego).
7. Usługi są świadczone na terytorium 
kraju, lecz fikcyjnie deklarowane jako wy-
konane poza jego terytorium (fikcyjne 
miejsce świadczenia).
8. Deklarowanie dostawy towarów niewy-
mienionych w załączniku nr 11 do ustawy 
o podatku od towarów i usług jako objętych 
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„krajowym” odwrotnym obciążeniem (fik-
cyjny brak podmiotowości)11.

Przedstawiony katalog najczęściej sto-
sowanych metod wyłudzania VAT wska-
zuje, że polegają one m.in. na wystawia-
niu faktur poświadczających okoliczności 
nieodpowiadające stanowi faktycznemu. 
Celem ustawodawcy, wprowadzającego 
do Kodeksu karnego przepisy przewidu-
jące karalność za wystawienia faktury 
lub faktur poświadczających nieprawdę 
w for mie typów abstrakcyjnego naraże-
nia na niebezpieczeństwo, było zapewnie-
nie ochrony interesu fiskalnego państwa 
zanim jeszcze dobro to zostanie naruszo-
ne. Naruszeniem interesów majątkowych 
Skarbu Państwa jest doprowadzenie do 
wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku 
VAT albo narażenie na takie niebezpie-
czeństwo, o którym stanowi art. 76 k.k.s.12, 
zaś działania polegające na fałszowaniu fak-
tur stanowią jedynie metodę działania pro-
wadzącą do spowodowania takiego skutku. 
Jednocześnie, co wiąże się z istotą uregulo-
wania odpowiedzialności karnej, opierając 
się na konstrukcji typu abstrakcyjnego nara-
żenia na niebezpieczeństwo, nie ma potrze-
by wykazywania ani zamiaru sprawcy w od-
niesieniu do skutku polegającego na wy-
łudzeniu, ani też związku przyczynowego 

11 Uzasadnienie, druk nr 888.
12 Art. 76 k.k.s. stanowi: „§ 1. Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie 

rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej 
należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od 
towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej 
lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych 
albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. § 2. Jeżeli kwota narażona na nienależny 
zwrot podatku jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny 
do 720 stawek dziennych. § 3. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot podatku nie przekracza ustawowego 
progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”.

13 T. Sroka [w:] W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.): Kodeks�karny.�Część�szczególna.�T.II.�Komentarz�do�art.�212-277d� 
(cz.2), Warszawa 2017, s. 755.

między fałszerstwem a spowodowaniem 
uszczerbku w majątku Skarbu Państwa. 
Głównym i podstawowym przedmiotem 
ochrony pozostaje wiarygodność dokumen-
tów, które mają znaczenie dowodowe i wy-
stępując w obrocie powinny, dla zapewnie-
nia jego bezpieczeństwa, zawierać infor-
macje zgodne z prawdą. Interes majątkowy 
Skarbu Państwa stanowi jedynie poboczny 
przedmiot ochrony przed przestępstwami 
z art. 271a k.k. i art. 277a k.k.13, pozostając 
jednak – o czym warto pamiętać – głównym 
przedmiotem ochrony przed odpowiedni-
mi typami przestępstw i wykroczeń skar-
bowych. Rodzi to określone konsekwen-
cje prawne, o których będzie mowa dalej. 
W tym miejscu warto tylko na marginesie 
zwrócić uwagę, że w rezultacie zabiegu 
„przeniesienia” ochrony interesu fiskalnego 
państwa z Kodeksu karnego skarbowego 
do Kodeksu karnego powstała sytuacja, 
w której czyn jedynie potencjalnie zagraża-
jący temu interesowi (polegający na fałszo-
waniu faktur, które może, ale nie musi w re-
zultacie prowadzić do wyłudzenia, czyli 
uszczuplenia majątku Skarbu Państwa) 
jest zagrożony znacznie surowszą sank-
cją niż spowodowanie skutku w postaci 
wyłudzenia (albo narażenia na niebez-
pieczeństwo wyłudzenia). Przestępstwa 
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z art. 271a k.k. i 277a k.k. są zagrożone 
karami (w zależności od kwoty należności 
zawartej w fakturze): od 6 miesięcy do 8 lat, 
od 3 do 15 lat, od 5 do 15 lat albo karą 25 lat 
pozbawienia wolności, podczas gdy mak-
symalne zagrożenie karą za przestępstwo 
skarbowe z art. 76 k.k.s. to 5 lat pozbawie-
nia wolności. Interesy majątkowe Skarbu 
Państwa uzyskały w ten sposób znacznie 
silniejszą ochronę w związku z możliwością 
naruszenia dobra prawnego, niż ochrona 
przewidziana za jego naruszenie, co nie od-
powiada założeniom teoretycznym two-
rzenia typów abstrakcyjnego narażenia 
na niebezpieczeństwo.

Przestępstwa fakturowe
Przechodząc do analizy dogmatycznej no-
wych typów czynów zabronionych sta-
nowiących tzw. przestępstwa fakturowe 
należy rozpocząć od określenia ich relacji 
do pozostałych przestępstw przeciwko 
wiarygodności dokumentów. W doktrynie 
nie budzi wątpliwości, że art. 271a § 1 k.k. 
jest lex specialis w stosunku do poświad-
czenia nieprawdy w dokumencie, o któ-
rym stanowi art. 271 § 1 k.k. oraz używa-
nia takiego dokumentu (art. 273 k.k.)14. 
Wniosek taki płynie z porównania zakre-
sów zastosowania norm sankcjonujących 
odczytanych z tych przepisów. W art. 271 
§ 1 k.k. zawarte zostały dwie normy 
sankcjonujące wystawienie dokumentu 
poświadczającego nieprawdę co do oko-
liczności mającej znaczenie prawne przez 
funkcjonariusza publicznego lub inną 
osobę uprawnioną: jedna – w zamiarze 

14 T. Sroka, op. cit., s.765; A. Liszewska: Odpowiedzialność�karna�za�wystawienie�faktury�w�sposób�nierzetelny�
lub�używanie�takiej�faktury�po�nowelizacji�Kodeksu�karnego, „Przegląd Podatkowy” nr 9/2017, s. 18.

bezpośrednim i druga – w zamiarze ewen-
tualnym. Przepis art. 273 k.k., w interesu-
jącym tu zakresie, wskazuje także na dwie 
normy sankcjonujące używanie takiego 
dokumentu – w zamiarze bezpośrednim 
albo ewentualnym. Normy sankcjonują-
ce odczytane z przepisu art. 271a § 1 k.k. 
mają węższy zakres zastosowania, ponie-
waż dotyczą tylko dokumentów pewne-
go rodzaju (faktur), określają minimalną 
wysokość kwoty należności ogółem, jaka 
musi być w tych dokumentach wykazana 
oraz przewidują sankcjonowanie (w za-
miarze bezpośrednim lub ewentualnym) 
poświadczenia nieprawdy tylko co do ta-
kich okoliczności faktycznych, które mogą 
mieć znaczenie dla określenia wysokości 
należności publicznoprawnej lub jej zwro-
tu albo zwrotu innej należności o cha-
rakterze podatkowym. W zakresie zasto-
sowania art. 271a § 1 k.k. nie mieści się 
zatem poświadczenie nieprawdy w każdym 
dokumencie (lecz tylko w dokumencie 
będącym fakturą), a jeśli nastąpiło ono 
w wystawionej fakturze, to tylko wtedy, 
gdy ta zawiera kwotę należności ogółem, 
której wartość lub łączna wartość (gdy fak-
tur było więcej) jest znaczna (przekracza 
200 tys. zł) oraz gdy dotyczyło określonych 
w tym przepisie okoliczności faktycznych. 
W ten sam sposób należy postrzegać relację 
między art. 271a § 1 k.k. a 273 k.k. w za-
kresie norm sankcjonujących używanie do-
kumentów poświadczających nieprawdę, 
z której wynika, że art. 271a § 1 k.k. sta-
nowi lex specialis w stosunku do art. 273 
k.k. Do analogicznych wniosków prowadzi 
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porównanie zakresów zastosowania norm 
sankcjonujących wymienionych w art. 271a 
§§ 2 i 3 k.k. i art. 277a k.k. i odpowiednio 
art. 271 § 1 k.k. i 273 k.k.

Reasumując, wprowadzone do ustawy 
karnej nowe typy czynów zabronionych 
jako tzw. przestępstwa fakturowe, w za-
kresie objętym normami sankcjonujący-
mi zawartymi w art. 271a k.k. i 277a k.k., 
wyłączyły jako lex specialis stosowanie 
pozostałych przepisów Kodeksu karne-
go typizujących przestępstwa przeciw-
ko wiarygodności dokumentów15. Jeżeli 
jednak wartość kwot należności z tytu-
łu VAT nie jest znaczna (nie przekracza 
200 tys. zł) albo poświadczenie nieprawdy 
dotyczy okoliczności faktycznych mają-
cych wprawdzie znaczenie prawne, ale in-
nych niż wskazane w art. 271a § 1 k.k., 
to do czynów polegających na wystawie-
niu faktury poświadczającej nieprawdę 
nadal stosujemy przepisy obowiązują-
ce przed nowelizacją Kodeksu karnego. 
Dlatego w tym miejscu wypada krótko 
przypomnieć ustalenia doktryny i orzecz-
nictwa odnoszące się do regulacji prawnej 
uznanej za niewystarczającą dla zapewnie-
nia prawnokarnej ochrony przed wyłudze-
niami podatku VAT, która nadal znajduje 
zastosowanie, chociaż w istotnie ograni-
czonym zakresie.

15 Nie ma przy tym znaczenia, że przestępstwo z art. 271 § 1 k.k. ma charakter indywidualny, a przestępstwo 
z art. 271a § 1 k.k. powszechny. Strona przedmiotowa przestępstwa wystawienia faktury poświadczającej 
nieprawdę została określona w taki sposób, że zakres zastosowania art. 271a § 1 k.k. w każdej sytuacji, 
gdy zachodzi zbieg z art. 271 § 1 k.k.(czyli fakturę wystawiła osoba uprawniona) będzie węższy.

16 T.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2137, ze zm.
17 Przepis ten stanowi: Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem 

się posługuje, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie. 

18 Por. na ten temat P. Kardas: Karnoprawne�aspekty�posłużenia�się�fakturą�nierzetelną, „Prokuratura i Prawo” 
nr 2/2007, s. 22. 

Normy sankcjonujące
Jak już powiedziano, interes fiskalny pań-
stwa jest głównym przedmiotem ochrony 
przed przestępstwami i wykroczeniami 
wyodrębnionymi w ramach oddzielnej ga-
łęzi prawa karnego, jaką jest prawo karne 
skarbowe. Dlatego typizacja czynów za-
bronionych pod groźbą kary skierowanych 
przeciwko obowiązkom podatkowym znaj-
duje się poza Kodeksem karnym, w ustawie 
z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skar-
bowy16. W odniesieniu do czynów polega-
jących na fałszowaniu faktur oraz posługi-
waniu się nimi w obrocie, odpowiednim 
przepisem jest art. 62 § 2 k.k.s.17, który wy-
mienia cztery normy sankcjonujące: dwie 
sankcjonujące wystawienie faktury w spo-
sób nierzetelny– odpowiednio z zamiarem 
bezpośrednim i z zamiarem ewentualnym 
oraz dwie normy sankcjonujące posługi-
wanie się taki dokumentem – z zamiarem 
bezpośrednim oraz z zamiarem ewentu-
alnym18. Skoro czyny polegające na fał-
szowaniu faktur i posługiwaniu się nimi 
zostały zasadniczo stypizowane w art. 62 
§ 2 k.k.s., to pojawił się problem ustalenia 
relacji między normami sankcjonującymi 
zawartymi w tym przepisie a normami 
z art. 271 § 1 k.k. – określającym przestęp-
stwo poświadczenia nieprawdy w doku-
mencie oraz art. 273 k.k. – przewidującym 
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karalność użycia dokumentu poświadcza-
jącego nieprawdę. Zagadnienie to było już 
wcześniej (przed nowelizacją k.k.) przed-
miotem obszernych analiz dogmatycz-
nych19, które pozostają aktualne wobec 
ograniczenia przez ustawodawcę stoso-
wania art. 271a k.k. (oraz 277a k.k.) tylko 
do wystawiania faktur zawierających od-
powiednio wysoką kwotę należności.

Jednym z najważniejszych problemów 
poruszanych w piśmiennictwie i orzecz-
nictwie w związku z badaniem relacji mię-
dzy art. 62 § 2 k.k.s. i art. 271 § 1 k.k. 
(oraz odpowiednio 273 k.k.) było stoso-
wanie tych przepisów do przypadków 
wystawiania faktur fikcyjnych (pustych), 
nieodzwierciedlających rzeczywistego 
przebiegu zdarzeń oraz posługiwania się 
nimi. Taka praktyka – o czym była mowa 
na wstępie tego opracowania – stanowi 
często stosowaną metodę wyłudzania po-
datku VAT. Rozważając możliwość zakwa-
lifikowania wystawienia pustej faktury 
na podstawie art. 62 § 2 k.k.s.20 należa-
ło rozstrzygnąć, czy taka czynność godzi 
w obowiązek podatkowy (narusza dobro 
chronione w tym przepisie), czy też je-
dynie w wartość dowodową faktury 

19 Por. m.in. P. Kardas, op. cit., s. 5 i n.; I. Zgoliński: Wystawienie�lub�posługiwanie�się�nierzetelnym�dokumen-
tem�podatkowym, „Prokuratura i Prawo” nr 3/2012, s. 156 i n.; T. Oczkowski: Problematyka�karnoprawnej�
oceny�wyłudzenia�podatku�VAT, „Prokuratura i Prawo” nr 7-8/2009, s. 82 i n.; I. Stolarczyk: Odpowiedzial-
ność�za�nierzetelne�wystawienie�faktury�VAT, „Prokuratura i Prawo” nr 9/2010, s. 97 i n.

20 Należy zaznaczyć, że art. 62 § 2 k.k.s. został ostatnio znowelizowany, a celem tej zmiany było usunięcie 
niektórych wątpliwości podnoszonych w doktrynie i orzecznictwie. Dlatego należy przywołać w tym miej-
scu nowelizację z 1.12.2016 (Dz.U. 2016 r. poz. 2024), która weszła w życie 1.1.2017 i dotyczyła art. 62 § 2 
k.k.s., z którego usunięto odwołanie do § 1. Na skutek tej zmiany rozwiązany został problem stosowania 
normy sankcjonującej wysłowionej w art. 62 § 2 k.k. nawet wtedy, gdy faktura nie jest wystawiona „w za-
mian za wykonanie świadczenia”, a zatem jest to faktura pusta. Na wątpliwości związane ze stosowaniem 
art. 62 § 2 k.k.s. w brzmieniu sprzed nowelizacji do przypadków wystawienia faktury fikcyjnej zwracał uwa-
gę m.in. J. Duży:�Fałszerstwo�intelektualne�faktury�a�uszczuplenie�podatku�od�towarów�i�usług, „Palestra” 
z.11-12/2009, s. 158-159.

21 t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.

jako dokumentu. Przyjęcie poglądu, że wy-
stawienie pustej faktury (lub posługiwanie 
się nią) nie godzi w obowiązek podatkowy, 
przenosi rozważania na temat odpowie-
dzialności karnej za taki czyn na płaszczy-
znę przepisów Kodeksu karnego, a ściślej 
art. 271 § 1 k.k. (lub 273 k.k.), wyłączając 
kwalifikację prawną na podstawie art. 62 
§ 2 k.k.s. Mając jednak na uwadze treść 
art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towa-
rów i usług21, który stanowi, że jeżeli osoba 
prawna, jednostka organizacyjna niemają-
ca osobowości prawnej lub osoba fizyczna 
wystawi fakturę, w której wykaże kwotę 
podatku, jest obowiązana do jej zapłaty, 
należy opowiedzieć się za stanowiskiem 
odmiennym, zgodnie z którym o istnieniu 
obowiązku podatkowego nie decyduje wy-
stawienie faktury potwierdzającej czyn-
ność faktycznie zaistniałą, lecz wystawie-
nie jakiejkolwiek faktury z wykazaną kwotą 
podatku. Taką interpretację przyjął też Sąd 
Najwyższy w wyroku z 19 marca 2008 r., 
w którym stwierdził: „Wystawca faktu-
ry niemającej w ogóle odzwierciedlenia 
w stanie faktycznym ma także obowiązek 
uiszczenia podatku VAT. W konsekwen-
cji na gruncie obecnej ustawy o podatku 
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od towarów i usług wystawca tzw. faktury 
pustej, jako zobowiązany do uiszczenia 
wskazanego w niej podatku, narusza za-
wsze art. 62 § 2 k.k.s. jako wystawca nie-
rzetelnej faktury, godzący w obowiązek 
podatkowy”22. Mając dodatkowo na uwa-
dze, że sprawcą tego przestępstwa może 
być każdy, kto wystawi fakturę w sposób 
nierzetelny albo takim dokumentem się 
posługuje (jest to przestępstwo ogólno-
sprawcze)23, nie ulega wątpliwości, że wy-
stawienie pustej faktury oraz posługiwa-
nie się nią mieszczą się w zakresie norm 
zawartych w art. 62 § 2 k.k.s. i dlatego 
przepis ten znajduje zastosowanie po no-
welizacji Kodeksu karnego do wystawiania 
w sposób nierzetelny faktury lub faktur 
(w tym fikcyjnych), zawierających kwotę 
należności ogółem, której wartość lub łącz-
na wartość nie jest znaczna (do 200 tys. zł) 
oraz do posługiwania się takimi fakturami.

Kwalifikacja prawna czynu
Kwalifikacja prawna czynu polegającego 
na wystawieniu faktury w sposób nie-
rzetelny na podstawie art. 271 § 1 k.k. 

22 II KK 347/07, BPK 2008, nr 9 z glosą krytyczną P. Lewczyka. OSP 2009, nr 4, poz. 43. Sąd Najwyższy pod-
trzymał swoje stanowisko m.in. w uzasadnieniu wyroku z 1.3.2011, V KK 299/10, BPK 2011, nr 5, w któ-
rym czytamy: „Skoro zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług wystawca faktury niemającej w ogóle odzwierciedlenia w stanie faktycznym ma tak-
że obowiązek uiszczenia podatku VAT, to przepisem, który należy zastosować przy kwalifikacji prawnej czynu 
polegającego na wyłudzeniu podatku VAT, jest art. 76 k.k.s.”. Jak z tego wynika, zdaniem Sądu Najwyższe-
go wystawienie fikcyjnej faktury godzi w obowiązek podatkowy. Stanowisko to spotkało się w doktrynie 
z aprobatą, chociaż niektórzy autorzy uważają, że do wniosku takiego można dojść także bez odwoływania 
się do art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług. Por. P. Kardas: O�wzajemnych�relacjach�między�prze-
pisem�art.�76�§�1�k.k.s.�a�przepisem�art.�286�§�1�k.k., „Prokuratura i Prawo” nr 12/2008, s. 15; I. Stolarczyk, 
op. cit., s.101 i n. Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest jednak w omawianej sprawie jednolite. Por. post. 
SN z 25.2.2014, IV KK 426/13, Lex nr 1441283.

23 Por. post. SN z 5.1.2017, IV KK 462/16, Lex Nr 2195666.
24 Por. G. Łabuda, [w:] P. Kardas, G. Łabuda, W. Razowski: Komentarz�do�Kodeksu�karnego�skarbowego, War-

szawa 2012, s. 611. Autor jednocześnie zaznacza, że wykładnia ta jest trudna do przyjęcia z perspektywy 
aksjologicznej, ponieważ łagodniej traktuje tych wystawców pustych faktur, którzy nie są zarejestrowani 
niż pozostałych. 

(odpowiednio art. 273 k.k. w razie użycia 
takiej faktury), przed nowelizacją Kodeksu 
karnego budziła w doktrynie wątpliwości. 
Dotyczyły one przypadków, gdy sprawca ta-
kiego czynu nie był zarejestrowany jako po-
datnik VAT (a są one bardzo częste w prak-
tyce). Podmiotem przestępstwa poświad-
czenia nieprawdy w dokumencie może być 
wyłącznie osoba uprawniona do jego wy-
stawienia, a zatem nie każdy, a karalność 
używania go obejmuje tylko dokumenty, 
o których mowa w art. 271 § 1 k.k., czyli 
wystawione przez osobę uprawnioną. W pi-
śmiennictwie przeważa pogląd, że z cyto-
wanego wcześniej art. 108 ust. 1 ustawy 
o podatku od towarów i usług nie można 
wywieść generalnego upoważnienia do wy-
stawienia faktury przez jakikolwiek pod-
miot i dlatego w zakresie zastosowania 
norm sankcjonujących dekodowanych 
z przepisu art. 271 § 1 k.k. nie znajduje 
się zachowanie polegające na wystawie-
niu faktury przez osobę niezarejestrowaną 
jako podatnik podatku VAT i w związku 
z tym nieuprawnioną do wystawiania faktur 
(art. 96 ust. 1 u.p.t.u.)24. Odmienny pogląd 
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w tej sprawie prezentuje K. Radzikowski, 
który uważa, że podmiotowość VAT wy-
nika nie z faktu rejestracji, lecz wykona-
nia określonej czynności, a zatem każdy 
ma uprawnienie i obowiązek wystawienia 
faktury, jeśli zachodzą okoliczności, wyma-
gające wystawienia takiego dokumentu25. 
Na marginesie warto zauważyć, że tworząc 
w Kodeksie karnym typy tzw. przestępstw 
fakturowych ustawodawca nie ograniczył 
sprawstwa wyłącznie do osób uprawnio-
nych do wystawienia faktury i zdecy-
dował tym samym o ich powszechnym 
charakterze. Przedstawione wątpliwości 
odnośnie do stosowania art. 271 § 1 k.k. 
(odpowiednio art. 273 k.k.) w razie wy-
stawienia faktury poświadczającej niepraw-
dę, w której wykazano kwotę należności 
mniejszą niż znaczna, nie występują w wy-
padku faktur, o których mowa w art. 271a 
k.k. (oraz 277a k.k.), ponieważ określone 
w nich przestępstwa zostały ukształtowa-
ne jako typy ogólnosprawcze.

Opowiadając się za poglądem więk-
szości doktryny w kwestii konieczności 
posiadania przez sprawcę przestępstwa 
poświadczenia nieprawdy z art. 271 k.k. 
uprawnienia do wystawienia faktury wyni-
kającego z odpowiedniej rejestracji (podat-
nika VAT), należy podsumować dotych-
czasowe rozważania na temat przepisów, 
które mogą stanowić podstawę kwalifika-
cji prawnej czynów polegających na wy-
stawieniu w sposób nierzetelny faktury 
lub faktur, zawierających kwotę należności 

25 K. Radzikowski:�Nowelizacja�Kodeksu�karnego�i�Kodeksu�karnego�skarbowego�w�zakresie�tzw.�przestępstw�fakturo-
wych, „Przegląd Podatkowy” nr 3/2017, s. 41. Podobnie także T. Michalik: VAT.�Komentarz, Warszawa 2015, s. 237.

26 Por. G. Łabuda, op. cit., s. 606. Odmiennie, nietrafnie P. Lewczyk: Faktura�VAT�jako�przedmiot�wykonawczy�
przestępstwa�karnoskarbowego, „Prokuratura i Prawo” nr 6/2010, s. 108.

ogółem, której wartość lub łączna wartość 
nie jest znaczna. Z rozważań tych wynika, 
że każde wystawienie faktury poświad-
czającej nieprawdę, niezależnie od tego, 
czy sprawca był zarejestrowany jako po-
datnik VAT26 oraz czy faktura potwierdza-
ła zaistniałe w rzeczywistości zdarzenie, 
czy też była fikcyjna (pusta), wypełnia 
znamiona art. 62 § 2 k.k.s. Odpowiednio 
także posługiwanie się taką fakturą od-
powiada normie sankcjonującej zawartej 
w tym przepisie. Wystawienie jakiejkol-
wiek (w tym fikcyjnej) faktury poświad-
czającej nieprawdę przez osobę zarejestro-
waną jako podatnik VAT wypełnia jed-
nocześnie znamiona czynu zabronionego 
z art. 271 § 1 k.k., a posługiwanie się takim 
dokumentem – znamiona czynu zabronio-
nego z art. 273 k.k. Zastosowanie normy 
sankcjonującej wysłowionej w art. 271 § 1 
k.k. do przypadków wystawienia faktu-
ry przez osobę niezarejestrowaną (do-
tyczy to w praktyce faktur fikcyjnych), 
co do której można mieć wątpliwości, 
czy spełnia wymóg określony w tym prze-
pisie dla podmiotu przestępstwa, czyli 
jest osobą uprawnioną do wystawienia 
takiego dokumentu, należy uznać za wy-
łączone. Posługiwanie się natomiast fak-
turą wystawioną w sposób nierzetelny 
(poświadczającą nieprawdę) mieści się 
w zakresie zastosowania normy sankcjo-
nującej odczytanej z art. 273 k.k. pod wa-
runkiem, że jest to faktura wystawiona 
przez osobę zarejestrowaną jako podatnik 
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VAT, czyli przez uprawnioną w rozumie-
niu art. 271 § 1 k.k.27

Przeprowadzona na wstępie analiza 
relacji zachodzących między art. 271 § 1 
k.k. i 273 k.k. a art. 271a § 1 k.k. wyka-
zała, że ten ostatni stanowi lex specialis 
i wyłącza zastosowanie przepisów typizu-
jących poświadczenie nieprawdy w doku-
mencie oraz posługiwania się takim do-
kumentem, jeżeli czyn polega na wysta-
wieniu faktury lub faktur, zawierających 
kwotę należności ogółem, której wartość 
lub łączna wartość jest znaczna (przekra-
cza 200 tys. zł), poświadczając nieprawdę 
co do okoliczności faktycznych mogących 
mieć znaczenie dla określenia wysokości 
należności publicznoprawnej lub jej zwro-
tu albo zwrotu innej należności o cha-
rakterze podatkowym lub takiej faktury 
czy faktur używa. W następnej kolejności 
pozostaje jeszcze ustalić relacje zachodzą-
ce między art. 271a § 1 k.k. a art. 62 § 2 
k.k.s., którego zakres zastosowania obej-
muje wszystkie przypadki wystawienia 
faktury w sposób nierzetelny, niezależ-
nie od wartości kwoty wykazanej w niej 
należności, a zatem nie tylko przypadki 
nieobjęte regulacją nowych typów prze-
stępstw fakturowych, o których była do-
tychczas mowa.

Przepis art. 271a § 1 k.k., jak już wska-
zano, zawiera cztery normy sankcjonują-
ce: dwie normy przewidujące karalność 
wystawienia z zamiarem bezpośrednim, 
albo odpowiednio z zamiarem ewentual-
nym, faktury lub faktur poświadczających 
nieprawdę oraz dwie normy przewidujące 

27 Szczegółową analizę zakresów wskazanych norm sankcjonujących oraz ich wzajemnych relacji przedstawia 
P. Kardas: Karnoprawne�aspekty…, op. cit., s. 14 i n.

karalność używania z zamiarem bezpo-
średnim, albo odpowiednio ewentualnym, 
takiej faktury lub faktur. Art. 62 § 2 k.k.s., 
w odniesieniu do faktur, wskazuje z kolei 
cztery normy sankcjonujące: dwie prze-
widujące karalność za wystawienie z za-
miarem bezpośrednim albo odpowiednio 
ewentualnym faktury w sposób nierzetelny 
i dwie przewidujące karalność posługiwa-
nia się taką fakturą z zamiarem bezpo-
średnim albo odpowiednio ewentualnym.

Zbieg norm sankcjonujących dekodowa-
nych z art. 271a § 1 k.k. i art. 62 § 2 k.k.s. 
zachodzi zatem w następujących przy-
padkach:
a) gdy sprawca działając z zamiarem bez-
pośrednim albo ewentualnym wystawi 
fakturę lub faktury, zawierające kwotę na-
leżności ogółem, której wartość lub łączna 
wartość jest znaczna, poświadczając nie-
prawdę co do okoliczności faktycznych 
mogących mieć znaczenie dla określenia 
należności cywilnoprawnej lub jej zwrotu 
albo zwrotu innej należności o charakterze 
podatkowym oraz
b) gdy sprawca działając z zamiarem bez-
pośrednim albo ewentualnym używa ta-
kiej faktury lub faktur.

Porównanie zakresów zastosowania 
norm sankcjonujących wywiedzionych 
z obu przepisów prowadzi do wnio-
sku, że normy dekodowane z art. 62 § 2 
k.k.s. są zakresowo szersze niż odpo-
wiednie normy sankcjonujące wyrażone 
w art. 271a § 1 k.k. z następujących powo-
dów. Po pierwsze, w art. 62 § 2 k.k.s. nie zo-
stał bliżej dookreślony sposób realizacji 
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czynności wykonawczej polegającej na wy-
stawieniu faktury w sposób nierzetelny 
i jednocześnie dotyczy on posługiwania się 
każdą w ten sposób sfałszowaną fakturą. 
W art. 271a § 1 k.k. ustawodawca nato-
miast dookreślił, że nierzetelny sposób 
wystawienia faktury polega na poświad-
czeniu w niej nieprawdy co do ściśle okre-
ślonych okoliczności faktycznych (takich, 
które mogą mieć znaczenie dla określenia 
wysokości należności publicznoprawnej 
lub jej zwrotu albo zwrotu innej należ-
ności o charakterze podatkowym) i dla-
tego karalnością objęte zostało używanie 
tylko faktury lub faktur, które zostały wła-
śnie w ten sposób sfałszowane. Po drugie, 
normy sankcjonujące zawarte w art. 271a 
§ 1 k.k. odnoszą się jedynie do faktury 
lub faktur, których wartość lub łączna 
wartość jest znaczna, zaś w art. 62 § 2 
k.k.s. nie ma takiego ograniczenia, co spra-
wia, że zakres zastosowania określonych 
w nim norm sankcjonujących jest szerszy. 
Wniosek płynący z porównania zakresów 
zastosowania norm sankcjonujących za-
wartych w obu omawianych przepisach 
jest taki, że art. 271a § 1 k.k., zawężając za-
kres zastosowania wskazanych w tym prze-
pisie norm sankcjonujących w stosunku 
do norm zawartych w art. 62 § 2 k.k.s., sta-
nowi lex specialis. Do analogicznych wnio-
sków prowadzi analiza zakresu zastosowa-
nia norm sankcjonujących odczytywanych 
z art. 271a §§ 2 i 3 k.k. oraz art. 277a k.k. 
w stosunku do norm zawartych w art. 62 
§ 2 k.k.

Przy zastosowaniu reguły lex specialis 
derogat legi generali wniosek kończący 
proces wykładni przepisów przewidują-
cych odpowiedzialność karną za wysta-
wienie faktury poświadczającej nieprawdę 

powinien być taki, że zachowania opisane 
w zespole znamion czynów zabronionych 
stypizowanych w art. 271a k.k. i 277a k.k. 
należy zakwalifikować tylko na podstawie 
tych przepisów, z pominięciem art. 62 § 2 
k.k.s. Z kolei odwrotna konkluzja kończy 
analizę zbiegu norm sankcjonujących wy-
rażonych w przepisach art. 271 § 1 k.k. 
i 273 k.k. oraz art. 62 § 2 k.k.s.. Z anali-
zy tej wynika, że w pozostałych wypad-
kach (nieobjętych typizacją art. 271a i 277a 
k.k.), podstawą odpowiedzialności karnej 
za wystawienie faktury poświadczającej 
nieprawdę powinien być wyłącznie art. 62 
§ 2 k.k.s. (jako lex specialis). Ma to istot-
ne znaczenie w przypadkach mniejszej 
niż znaczna wartości faktury (lub faktur), 
kiedy przypisanie odpowiedzialności kar-
nej za poświadczenie nieprawdy odbywa 
się na tych samych zasadach, które obo-
wiązywały przed nowelizacją Kodeksu 
karnego.

Stosowanie art. 8 
Kodeksu karnego skarbowego
Przedstawione wnioski należy jednak uzu-
pełnić o rozstrzygnięcie problemu natury 
ogólnej – stosowania do zbiegu przepisów 
przewidujących przestępstwo i przestęp-
stwo skarbowe reguł wyłączania wielości 
ocen w prawie karnym (w omawianym 
wypadku reguły specjalności). Problem 
ten przedstawia się obecnie jako poważ-
ny, ponieważ od kilku lat mamy do czy-
nienia z rozbieżnością stanowisk doktry-
ny i orzecznictwa w kwestii wykładni 
art. 8 k.k.s. Do 2013 roku w orzecznic-
twie prezentowany był pogląd, że o ile wy-
stawienie faktury w sposób nierzetelny 
godzi w obowiązek podatkowy, to art. 62 
§ 2 k.k.s. stanowi lex specialis w stosunku 
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do art. 271 § 1 k.k., a podstawą kwalifika-
cji prawnej czynu powinien być w związ-
ku z tym tylko przepis Kodeksu karnego 
skarbowego28. Stanowisko to potwierdził 
Sąd Najwyższy w wyroku z 18 kwietnia 
2012 r., w którym czytamy: „Jeżeli spraw-
ca wystawia fakturę nierzetelną, godząc 
w obowiązek podatkowy, dopuszcza się 
wówczas czynu zabronionego określonego 
w art. 62 § 2 k.k.s., który to przepis po-
zostaje w stosunku do przepisu art. 271 
§ 1 k.k. w relacji lex specialis derogat legi 
generali, czego konsekwencją jest pomi-
nięcie zastosowania art. 8 k.k.s.”29.

Przełomowe znaczenie dla praktyki sto-
sowania art. 8 k.k.s. miała jednak uchwa-
ła z 24 stycznia 2013 r.30, w której Sąd 
Najwyższy stwierdził: „Reguły wyłączania 
wielości ocen mają zastosowanie jedynie 
w wypadku zbiegu przepisów ustawy, na-
tomiast nie stosuje się ich w razie ideal-
nego zbiegu czynów zabronionych, o któ-
rym mowa w art. 8 § 1 k.k.s.”31 Uchwała 
ta zmieniła zasadniczo praktykę stosowania 
reguł wyłączania wielości ocen do wszyst-
kich przypadków zbiegów przepisów prze-
widujących przestępstwo i przestępstwo 
lub wykroczenie skarbowe, co przełożyło 
się także na kwalifikację prawną czynu 

28 Por. wyrok SA w Krakowie z 28.4.2004, II AKa 65/2004, KZS 2004, nr 7-8, poz. 64; wyrok SN z 20.1.2004, 
IV KK 183/2003, OSNwSK 2004, poz. 126; wyrok SA we Wrocławiu z 3.9.2009, II AKa 105/2009, KZS 
2009, nr 12, poz. 87; post. SN z 10.8.2011, III KK 45/2011, OSNwSK 2011, poz. 1439.

29 IV KK 20/12, Lex 1163351.
30 I KZP 19/12, OSNKW 2013, nr 2, poz. 13.
31 Art. 8 § 1 k.k.s. stanowi: „Jeżeli ten sam czyn będący przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skar-

bowym wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa lub wykroczenia określonego w przepisach karnych 
innej ustawy, stosuje się każdy z tych przepisów”.

32 Por. na ten temat P. Kardas: Idealny�zbieg�przestępstw�jako�problem�teoretyczny,�dogmatyczny�i�kryminal-
nopolityczny, „CzPKiNP” nr 3/2014, s. 4 i n.; tenże, w: P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski: Kodeks�karny�
skarbowy.�Komentarz, Warszawa 2017, s. 172.

33 Por. J. Duda: Glosa�do�uchwały�składu�7�sędziów�SN�z�dnia�24�stycznia�2013�r.,�I�KZP�19/12, „CzPKiNP” 
nr 1/2013, s. 128; A. Jezusek: Glosa�do�uchwały�składu�7�sędziów�SN�z�dnia�24�stycznia�2013�r.,�I�KZP�19/12, 

polegającego na wystawieniu nierzetel-
nej faktury, który wypełnia jednocześnie 
znamiona art. 62 § 2 k.k.s. oraz art. 271 
§ 1 k.k. (albo 273 k.k.) i mieści się w za-
kresie zastosowania norm sankcjonują-
cych odczytanych z obu tych przepisów. 
Sądy, stojąc nadal na stanowisku, że mię-
dzy art. 271 § 1 k.k. a art. 62 § 2 k.k.s. 
zachodzi relacja lex generalis – lex specia-
lis, traktują, wbrew założeniom leżącym 
u podstaw konstrukcji idealnego jedno-
czynowego zbiegu przestępstwa i prze-
stępstwa lub wykroczenia skarbowego, 
to samo zachowanie polegające na wysta-
wieniu faktury poświadczającej nieprawdę 
jako dwa różne czyny zabronione (prze-
stępstwo i przestępstwo skarbowe), po-
wołując art. 8 § 1 k.k.s., który – co nie po-
winno budzić wątpliwości – nie znajduje 
zastosowania do zbiegów pozornych32.

Stanowisko Sądu Najwyższego w spra-
wie stosowania art. 8 k.k.s. do wszyst-
kich przypadków zbiegów przestępstwa 
i przestępstwa lub wykroczenia skarbo-
wego, a nie tylko zbiegów rzeczywistych, 
zostało poddane wszechstronnej krytyce 
w wielu opracowaniach, w których przed-
stawiono wszystkie istotne argumenty 
na rzecz poglądu przeciwnego33. Dlatego 
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w tym miejscu pozostaje ograniczyć się 
jedynie do stwierdzenia, że na aprobatę 
zasługuje stanowisko większości przedsta-
wicieli doktryny, którzy uważają, że art. 8 
k.k.s. znajduje zastosowanie tylko w przy-
padku rzeczywistego zbiegu przepisów 
ustawy (norm sankcjonujących odczyta-
nych z tych przepisów), czyli takiego zbie-
gu, którego nie udało się zredukować za po-
mocą reguł wyłączania wielości ocen. Jeżeli 
zastosowanie tych reguł prowadzi do uzna-
nia zbiegu za pozorny (pomijalny), to czyn 
powinien zostać zakwalifikowany tylko 
na podstawie tego przepisu, który w wy-
niku zabiegów interpretacyjnych pozostał 
jako jedyna możliwa kwalifikacja prawna. 
Za błędne należy zatem uznać stosowanie 
konstrukcji przewidzianej w art. 8 k.k.s. 
do przypadków, w których doszło do usta-
lenia, że zawarte w przepisach normy sank-
cjonujące pozostają ze sobą w relacji lex  
generalis – lex specialis. 

Wypada jednak zaznaczyć, że  po-
gląd ten nie znajduje odzwierciedlenia 
w orzecznictwie po 2013 roku34, co po-
zwala przypuszczać, że mimo pozornego 
zbiegu przepisów typizujących przestęp-
stwa wystawienia faktury poświadczającej 
nieprawdę oraz używania takiej faktury, 
które zostały wprowadzone do Kodeksu 
karnego w wyniku nowelizacji z 10 lu-
tego 2017 r. oraz przepisu typizującego 

„Prokuratura i Prawo” nr 7-8/2014, s. 225-226; G. J. Artymiak: O�konstrukcji�zbiegu�idealnego�–�uwa-
gi�na�tle�uchwały�składu�siedmiu�sędziów�Sądu�Najwyższego�z�dnia�24�stycznia�2013�r.�(I�KZP�19/12), 
„WPP” nr 1/2015, s. 70; J. Majewski: Reguły�wyłączania�wielości�ocen�a�konstrukcja�idealnego�zbiegu�
czynów�zabronionych�(przestępstw�lub�wykroczeń), „Palestra” nr 11-12/ 2015, s. 76; A. Błachnio-Parzych: 
Zbieg�odpowiedzialności�karnej�i�administracyjno-karnej�jako�zbieg�reżimów�odpowiedzialności�represyjnej,� 
Warszawa 2016, s. 193 i n.; P. Kardas[ w:] Kodeks�karny�skarbowy…, op. cit., s. 172-173.

34 Przykładami takich orzeczeń są m.in.: post. SN z 15.11.2013, II KK 295/13, Lex nr 1391781; wyr. SA  
w Katowicach z 8.8.2014, II AKa 200/14, Lex nr 1500762.

przestępstwo skarbowe wystawienia fak-
tury w sposób nierzetelny lub posługiwania 
się taką fakturą, zachowanie sprawcy po-
świadczającego nieprawdę w wystawianej 
fakturze, zawierającej co najmniej znaczną 
kwotę należności, zostanie zakwalifikowa-
ny jednocześnie jako przestępstwo i prze-
stępstwo skarbowe, mimo że art. 271a k.k. 
i art. 277a k.k. są lex specialis w stosunku 
do art. 62 § 2 k.k. i dlatego powinny stano-
wić jedyną podstawę kwalifikacji prawnej.

Podsumowanie
Kończąc rozważania na temat noweli-
zacji Kodeksu karnego wprowadzającej 
tzw. przestępstwa fakturowe należy wska-
zać następujące wątpliwości nasuwające się 
podczas analizy dogmatycznej przepisów 
penalizujących czyn polegający na wysta-
wieniu faktury poświadczającej nieprawdę. 
Pierwsza odnosi się do określenia dobra 
prawnego będącego u podstaw regulacji 
prawnokarnej mającej na celu ochronę in-
teresów majątkowych Skarbu Państwa. 
Usytuowanie tej regulacji w Kodeksie kar-
nym wskazuje, że dobrem jest wiarygod-
ność dokumentów, co oznacza karalność 
nawet jeśli nie doszło jeszcze do faktyczne-
go naruszenia interesu fiskalnego państwa. 

W związku z tym pojawia się pyta-
nie o proporcjonalność sankcji grożącej 
za fałszowanie faktur VAT w stosunku 
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do znacznie niższej sankcji grożącej za wy-
rządzenie szkody majątkowej Skarbowi 
Państwa na skutek posługiwania się taki-
mi fakturami.

Kolejnym problemem jest relacja między 
normami odczytanymi z Kodeksu karnego 
skarbowego a normami zawartymi w no-
wych przepisach Kodeksu karnego, która 
wskazuje, że te ostatnie w każdym wypad-
ku stanowią lex specialis i mają w związku 
z tym pierwszeństwo. 

Rozstrzygnięcie problemu kwalifikacji 
prawnej czynu wypełniającego znamiona 
przestępstwa i przestępstwa skarbowe-
go wymaga odpowiedniego zastosowania 
art. 8 k.k.s. 

Wbrew opinii Sądu Najwyższego, prze-
pis ten nie odnosi się jednak do przypad-
ku tzw. pozornego (pomijalnego) zbiegu 
przepisów, z którym mamy do czynienia, 
gdy dochodzi do wystawienia faktury 
w sposób nierzetelny i jednocześnie wy-
pełnienia znamion czynu zabronio ne go 
z art. 271a k.k. lub art. 277a k.k.

dr hab. prof. nadzw.  
Uniwersytetu Łódzkiego  
AGNIESZKA LISZEWSKA 
Katedra Prawa Karnego,
Wydział Prawa i Administracji UŁ
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Artykuł przybliża kompetencje Prezydenta m.st. Warszawy oraz Komisji 
do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich na kanwie sprawy 
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy tymi organami. Do-
tyczy możliwości wzruszania i weryfikacji decyzji reprywatyzacyjnych 
wydawanych przez prezydent stolicy oraz konsekwencji zaistnienia zbie-
gu trybów nadzwyczajnych w tym postępowaniu administracyjnym.

Zbieg postępowań nadzwyczajnych

Spór w sprawie reprywatyzacji nieruchomości

SEBASTIAN KALETA

Od 5 maja 2017 roku obowiązuje ustawa 
z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach 
usuwania skutków prawnych decyzji repry-
watyzacyjnych dotyczących nieruchomości 
warszawskich, wydanych z naruszeniem 
prawa1 (dalej „ustawa”). Na jej mocy po-
wołano Komisję do spraw usuwania skut-
ków prawnych decyzji reprywatyzacyj-
nych dotyczących nieruchomości warszaw-
skich, wydanych z naruszeniem prawa, 
której nazwa uległa zmianie 14 marca 
2018 r. w następstwie nowelizacji usta-
wy z 26 stycznia 2018 roku2 na Komisję 
do spraw reprywatyzacji nieruchomości 
warszawskich (dalej „Komisja”).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w skład Komisji 
wchodzi przewodniczący powoływany 

1 Dz.U. z 2017 r. poz. 718.
2 Dz.U. z 2018 r. poz. 431.

przez Prezesa Rady Ministrów na wnio-
sek Ministra Sprawiedliwości, złożo-
ny w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji oraz 
8 członków w randze sekretarza stanu, po-
woływanych i odwoływanych przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. Kompetencje 
Komisji określa art. 1 ustawy. Zgodnie 
z nim Komisja jest organem właściwym 
do prowadzenia postępowania w przed-
miocie usuwania skutków prawnych 
decyzji reprywatyzacyjnych dotyczą-
cych nieruchomości warszawskich, wy-
danych z naruszeniem prawa w szcze-
gólnym trybie wskazanym w ustawie. 
Do zakresu rzeczowego Komisji należy 
również usuwanie skutków cywilno-
prawnych zakwestionowanych przez nią 
decyzji reprywatyzacyjnych. Zgodnie 



176 KONTROLA PAŃSTWOWA

państwo i społeczeństwo   Sebastian Kaleta

z dekretem z 26 października 1945 r. 
o własności i użytkowaniu gruntów na ob-
szarze m. st. Warszawy (dalej „dekret”)3 
po dokonanych przekształceniach ustro-
jowych właściwym organem do rozpatry-
wania wniosków dekretowych jest obec-
nie Prezydent m. st. Warszawy, a organem 
wyższego szczebla Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Warszawie lub Wojewoda 
Mazowiecki (jeśli nieruchomość stano-
wi własność Skarbu Państwa). Te orga-
ny są również właściwe do wskazanych 
w art. 145-161 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyj-
nego (k.p.a.)4 trybów wzruszania decy-
zji administracyjnych. W uzasadnieniu 
do projektu ustawy zwrócono uwagę, 
że konieczność powołania Komisji wy-
nika z ujawnionych głębokich zaniedbań 
i naruszeń prawa w zakresie wydawania 
decyzji na podstawie dekretu. Komisja 
jest nadzwyczajnym organem administra-
cji publicznej powołanym do prowadzenia 
postępowań nadzwyczajnych dotyczących 
wydawania decyzji reprywatyzacyjnych 
na podstawie ustawy szczególnej, zgodnie 
z delegacją art. 161 k.p.a., który stanowi, 
że: „organ administracji publicznej może 
uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której 
strona nabyła prawo, także w innych przy-
padkach oraz na innych zasadach niż okre-
ślone w niniejszym rozdziale, o ile prze-
widują to przepisy szczególne”.

W toku pierwszych postępowań prowa-
dzonych przez Komisję, tj. R1/17 i R2/17 
(nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10), 

3 Dz.U. z 1945 r. poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99.
4 Dz.U. 2018.2096, t.j. z 5.11.2018.
5 Sygn. akt I OW 178/17.

Prezydent m. st. Warszawy złożyła do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompe-
tencyjnego, który w jej ocenie wystąpił 
w odniesieniu do powyższych postępowań 
wszczętych przez Komisję. Uzasadniała, 
że oprócz postępowania Komisji toczy się 
już wznowione przez nią postępowanie 
na podstawie art. 145 k.p.a. Naczelny Sąd 
Administracyjny 5 października 2017 roku 
oddalił ten wniosek5.

Umocowanie Komisji
Potrzebę powołania odrębnego organu roz-
poznającego sprawy dekretowe zrodziło 
kilka czynników. Po pierwsze, w wydawa-
nia decyzji reprywatyzacyjnych w ostatnich 
kilkudziesięciu latach uczestniczyły różne 
organy administracji publicznej. Po dru-
gie, wobec ujawnienia wielu możliwych 
nieprawidłowości w toku reprywatyzacji 
warszawskiej, korzystanie z dotychczaso-
wych nadzwyczajnych trybów wzrusza-
nia decyzji określonych w k.p.a. mogłoby 
prowadzić do wydania rozstrzygnięcia 
przez te same organy. Ponadto procedury 
przewidziane w art. 145 i art. 156 k.p.a., 
w zakresie oceny skutków i prawidłowości 
przebiegu procesu reprywatyzacji, mają cha-
rakter zbyt ogólny, co doprowadziło do du-
żych rozbieżności w orzecznictwie sądów 
administracyjnych. Ustawodawca tworząc 
Kodeks postępowania administracyjnego 
umieścił w nim art.163, który jest rozsze-
rzeniem trybów nadzwyczajnych prze-
widzianych w Kodeksie. Jak wskazywał 
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Naczelny Sąd Administracyjny: „przepisem 
szczególnym w rozumieniu art. 163 k.p.a. 
jest tylko przepis prawny rangi ustawowej 
oraz przepisy aktów prawnych wydanych 
na podstawie ustaw i w celu ich wykonania”6. 
Analiza ustawodawstwa pozwala przywo-
łać wiele przykładów tego rodzaju regula-
cji, które są wyjątkami opisanymi w tej nor-
mie, np.: art. 28 ust. 4 ustawy z 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej7, art. 30 ust. 2 
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach8, 
art. 36a ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane9, art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji10.

W zaistniałym otoczeniu prawnym 
dopuszczalne jest zatem sprecyzowanie 
w drodze ustawy przesłanek kasatoryjnych 
w stosunku do decyzji administracyjnych. 
W związku z tym, że kompetencje te mogą 
być powierzone organowi administracji 
publicznej, w przypadku reprywatyzacji 
warszawskiej powstała alternatywa za-
chowania kompetencji przez dotychczas 
uprawnione organy, tj. Prezydenta m.st. 
Warszawy lub samorządowe kolegium od-
woławcze (SKO) bądź innemu organowi, 
który w związku z ujawnionymi patologia-
mi będzie mógł niezależnie i bezstronnie 
dokonać weryfikacji podejmowanych roz-
strzygnięć. Dlatego należy uznać, że powo-
łanie nowego organu administracji publicz-
nej w postaci Komisji ds. reprywatyzacji 

6 Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 31.12.2003) w Warszawie z 28.5.1991, II SA 369/91, LEX nr 10219.
7 Dz.U. z 2016 r. poz. 1534.
8 Dz.U. z 2007 r. nr 39 poz. 251, z późn. zm.
9 Dz.U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.
10 Dz U. z 2004 r. nr 253 poz. 2531, z późn. zm.
11 Por. K. Kotarba: Przesłanki�uzasadniające�odwołalność�decyzji�administracyjnych�na�podstawie�art.�163�K.p.a.,�

PPP.2009.1.39,�Teza�nr�3,�95962/3.

nieruchomości warszawskich wypełniło 
normy art. 163 k.p.a. i stanowiło spójne 
działanie ustawodawcy. Jak wskazuje się 
w piśmiennictwie, wprowadzenie trybu 
weryfikacji decyzji administracyjnych 
na podstawie nowych podstaw prawnych 
jest dopuszczalne o tyle, o ile podstawa 
prawna ma rangę ustawy, która zawiera 
przepis kompetencyjny z umocowaniem 
organu do uchylenia lub zmiany decyzji11.

Właściwość rzeczową Komisji określa 
art. 2 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 1. ustawy. 
Przedmiotem postępowania przed Komisją 
jest decyzja reprywatyzacyjna, przez którą 
należy rozumieć: ostateczną albo nieosta-
teczną decyzję właściwego organu:
a) w przedmiocie ustanowienia prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
warszawskiej albo w przedmiocie odmowy 
uwzględnienia wniosku, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 dekretu;
b) w przedmiocie wznowienia postępo-
wania, uchylenia, zmiany lub stwierdze-
nia nieważności decyzji dotyczącej prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 
warszawskiej albo odmowy uwzględnienia 
wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 
dekretu;
c) stanowiącą podstawę wypłaty odszko-
dowania lub przyznania odszkodowania 
w związku z nieruchomością warszawską.

W myśl powołanych regulacji Komisja 
przeprowadza czynności sprawdzające 
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oraz prowadzi postępowanie rozpoznawcze 
i ogólne w celu stwierdzenia, czy w związ-
ku z wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej 
istnieją podstawy do jej weryfikacji.

Postępowanie przed Komisją ma cha-
rakter nadzwyczajnego postępowania 
nadzorczego, które prowadzi do wydania 
rozstrzygnięcia w postaci decyzji admini-
stracyjnej na podstawie materialnopraw-
nych przesłanek wskazanych w ustawie.

Rodzaje rozstrzygnięć Komisji wyda-
wanych w wyniku postępowania rozpo-
znawczego precyzyjnie wskazuje artykuł 
29 ustawy. I tak, Komisja:
1) utrzymuje w mocy decyzję reprywa-
tyzacyjną;
2) uchyla decyzję reprywatyzacyjną w ca-
łości albo w części i w tym zakresie orze-
ka co do istoty sprawy albo, uchylając tę 
decyzję, umarza postępowanie w całości 
albo w części;
2a) uchyla decyzję reprywatyzacyjną w ca-
łości albo w części i zawiesza postępowanie 
w przypadku przeszkody uniemożliwia-
jącej dalsze prowadzenie postępowania 
i wydanie decyzji;
3) uchyla decyzję reprywatyzacyjną w ca-
łości i przekazuje sprawę do ponownego 
rozpatrzenia organowi, który wydał osta-
teczną decyzję reprywatyzacyjną, jeże-
li została wydana z naruszeniem prawa, 
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy 
ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie;
3a) stwierdza nieważność decyzji repry-
watyzacyjnej lub postanowienia w całości 
lub w części, jeżeli zachodzą przesłanki okre-
ślone w art. 156 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego 
lub w przepisach szczególnych;
4) w razie gdy decyzja reprywatyzacyjna 
wywołała nieodwracalne skutki prawne, 

stwierdza jej wydanie z naruszeniem prawa 
i wskazuje okoliczności, z powodu których 
nie można jej uchylić;
5) umarza postępowanie rozpoznawcze;
6) rozpoznaje wniosek, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 dekretu.

Porównując zakres rozstrzygnięć Ko-
mi sji oraz organu prowadzącego postę-
powanie w przedmiocie wznowienia 
postępowania trzeba zauważyć, że ten 
pierwszy jest znacznie szerszy. Prezydent 
m.st. War szawy wznawiając postępowanie 
na podstawie art. 145 § 1 k.p.a., zgodnie 
z art. 150 § 1 :
1) odmawia uchylenia dotychczasowej 
decyzji, gdy stwierdzi brak podstaw do 
tego na podstawie art. 145 § 1, art. 145a 
lub art. 145b k.p.a. albo
2) uchyla decyzję dotychczasową, gdy 
stwierdzi istnienie podstaw na podsta-
wie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b 
k.p.a. i wydaje nową decyzję rozstrzyga-
jącą o istocie sprawy.

Natomiast jeśli wystąpią okoliczności 
wskazane w art. 146 k.p.a., dotyczące 
czasu, po którym można po wznowieniu 
postępowania zmienić rozstrzygnięcie 
(5 lub 10 lat), organ stwierdza wydanie de-
cyzji z naruszeniem prawa. W następstwie 
wznowienia postępowania nie jest zatem 
możliwe wydanie rozstrzygnięć określo-
nych w art. 29 ustawy.

Możliwość rozpoznania sporu 
przez NSA
Złożenie przez Prezydent m.st. Warszawy 
wniosku o rozpoznanie sporu kompeten-
cyjnego uruchomiło tryb postępowania in-
cydentalnego w ramach postępowania roz-
poznawczego prowadzonego przez Komisję. 
Pierwszą kwestią była ocena właściwości 
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Naczelnego Sądu Administracyjnego do roz-
poznania wskazanego wniosku. Jego pod-
stawę prawną stanowił art. 22 § 2 i § 3 
pkt 2 k.p.a., na podstawie którego spory 
kompetencyjne między organami jedno-
stek samorządu terytorialnego a organami 
administracji rządowej rozstrzyga sąd ad-
ministracyjny. Zgodnie z art. 4 w związku 
z art. 15 § 1 pkt 4 oraz § 2 ustawy – Prawo 
postępowania przed sądami administracyj-
nymi (dalej: „p.p.s.a”) tego rodzaju spory 
kompetencyjne rozstrzyga Naczelny Sąd 
Administracyjny. Do rozpoznania pozostało 
zatem zagadnienie odnoszące się do statu-
su Komisji i jej ewentualnej przynależności 
do kategorii organów administracji rządowej.

Ustawa w art. 3 ust 3 sytuuje Komisję 
jako organ administracji publicznej stojący 
na straży interesu publicznego w zakre-
sie postępowań, których przedmiotem 
jest wydanie decyzji reprywatyzacyjnych 
dotyczących nieruchomości warszaw-
skich. Projektodawca ustawy wskazywał, 
że przykładem organu o zbliżonej kon-
strukcji i funkcjach była Krajowa Komisja 
Uwłaszczeniowa działająca na podstawie 
art. 18 ust. 3 ustawy z 10 maja 1990 r. 
– Przepisy wprowadzające ustawę o sa-
morządzie terytorialnym i ustawę o pra-
cownikach samorządowych12 oraz powo-
łaną na podstawie art. 62 ustawy z 17 maja 
1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej13 
Komisję majątkową, która działała w ra-
mach systemu centralnych organów admi-
nistracji powołanych do regulacji w drodze 

12 Dz.U. poz. 191, z późn. zm.
13 Dz.U. poz. 154, z późn. zm.
14 A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz: Kodeks�postępowania�administracyjnego.�Komentarz, wyd. VII, 2018.

decyzji administracyjnych spraw majątko-
wych dotyczących nieruchomości.

Organy administracji publicznej, zgodnie 
z art. 5 § 2 pkt 3 k.p.a., dzielą się na organy 
administracji sensu largo, organy jednostek 
samorządu terytorialnego oraz inne organy 
państwowe i podmioty powołane z mocy 
prawa lub na podstawie porozumień do za-
łatwiania spraw administracyjnych okre-
ślonych w art. 1 pkt 1 k.p.a.14 Prezydent 
m.st. Warszawy wskazała, że Komisję na-
leży zakwalifikować do organów admini-
stracji rządowej, ponieważ:

 •  działa w ramach ogólnej kompetencji 
Rady Ministrów;

 •  jej przewodniczący należy do struktur 
administracji rządowej (art. 4 ust. 1 i 3 
ustawy);

 • regulamin Komisji określa minister 
kierujący działem administracji rządo-
wej (art. 4 ust. 5 ustawy), który zapew-
nia obsługę administracyjno-biurową i fi-
nansowanie działalności Komisji (art. 4 
ust 3 i 4 ustawy).

Co do zasady z tym poglądem zgodził 
się Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał, 
że: „Komisja złożona z sekretarzy stanu 
jest podmiotem reprezentującym admi-
nistrację rządową i realizującym zadania 
tej administracji. Będąc przy tym pod-
miotem wyposażonym w kompetencję 
do wydawania decyzji administracyj-
nych, jest organem administracji publicz-
nej, który ma charakter organu admini-
stracji rządowej”. Kluczowe dla NSA 
było, że w razie dymisji Rady Ministrów 
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na podstawie art. 38 ustawy o Radzie 
Ministrów składają ją również sekretarze 
i podsekretarze stanu oraz wojewodowie 
i wicewojewodowie. Zgodnie z art. 4 ust 
1 ustawy przewodniczący Komisji jest po-
woływany i odwoływany przez Prezesa 
Rady Ministrów, na wniosek Ministra 
Sprawiedliwości (MS) złożony w porozu-
mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji i ma status sekretarza stanu 
w MS albo MSWiA. W związku z powyż-
szym, w razie dymisji rządu, również se-
kretarz stanu będący przewodniczącym 
Komisji podaje się do dymisji. Jednocześnie 
NSA przywołał uzasadnienie do projek-
tu ustawy o Komisji, które wskazywało, 
że ma się ona składać z przewodniczącego, 
którego status przedstawiono wyżej oraz 
„8 członków powoływanych i odwoływa-
nych przez Sejm Rzeczypospolitej. Takie 
ukształtowanie kompetencji kreacyjnych 
podzielone pomiędzy organy administra-
cji rządowej stanowiące element władzy 
wykonawczej a Sejm stanowiący element 
władzy ustawodawczej ma na celu zapew-
nienie większej transparentności postępo-
wania i pełny obiektywizm Komisji. (…) 
O jej statusie przesądza wprost art. 3 ust. 3 
projektowanej ustawy i umiejscowienie 
przy urzędzie obsługującym organ central-
ny administracji rządowej. (…) Wątpliwości 
nie powinno budzić również określenie po-
zycji ustrojowej Komisji jako organu ad-
ministracji rządowej”15.

Co do zasady, rozstrzygnięcie NSA 
w tym zakresie należy uznać za słusz-
ne, natomiast nie sposób zakwalifikować 

15 Druk sejmowy nr 1056; <http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1056>.

Komisji jako klasycznego organu admini-
stracji rządowej. Ukształtowanie jej składu 
w taki sposób, że członkami są przedsta-
wiciele zarówno większości parlamentar-
nej, jak również przedstawiciele opozycji, 
którzy gwarantują większą transparent-
ność oraz obiektywizm Komisji, wska-
zuje na możliwość działania niezależnie 
od innych organów administracji rządo-
wej. Ponadto art. 4 ust. 5 ustawy stanowi, 
że członkowie Komisji „w zakresie pełnie-
nia obowiązków sekretarzy stanu wykonują 
zadania związane wyłącznie ze sprawowa-
niem funkcji w Komisji” oraz że „w zakre-
sie sprawowania swojej funkcji w Komisji 
są niezależni i nie podlegają służbowo 
Ministrowi Sprawiedliwości”. Z takiej kon-
strukcji przepisów wynika, że ustawodaw-
ca zapewnił członkom Komisji pełną nie-
zależność, a więź łącząca ich z Ministrem 
Sprawiedliwości i obsługującym go urzę-
dem ma charakter czysto organizacyjny.

Komisja w swoim stanowisku w sprawie 
słusznie podnosiła, że: „nie podlega nadzo-
rowi ze strony członków Rady Ministrów, 
która nie ma wpływu na jej działalność”. 
Nie realizuje także polityki wewnętrz-
nej Rady Ministrów. Bezpośredni zwią-
zek funkcjonalny z administracją rządową 
posiada jedynie jej przewodniczący. Jego 
pozycja jest najsilniejsza, choćby z uwagi 
na art. 10 ust. 2 ustawy, który stanowi, 
że w razie równej liczby głosów rozstrzy-
ga głos przewodniczącego. Niewątpliwie 
Komisja posiada silne związki z admini-
stracją rządową, jednak jej działalność cha-
rakteryzuje pełna niezależność orzecznicza 
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od tej administracji. Nie sposób zatem za-
kwalifikować Komisji do grona typowych 
organów administracji rządowej, jak uczy-
nił to NSA.

Warto zaznaczyć, że Komisja wskazy-
wała na pozorność wniosku Prezydent 
m.st. Warszawy, ponieważ został złożony 
w dniu pierwszej rozprawy przed Komisją, 
tj. 26 czerwca 2017 roku. W sprawie są-
siedniej działki przy ul. Twardej 10, w któ-
rej zajmowano się podobnym problemem 
(zbieżność beneficjentów), Prezydent 
m.st. Warszawy wznowiła postępowanie 
23 czerwca 2017 roku, czyli po doręczeniu 
zawiadomienia o wszczęciu postępowania 
rozpoznawczego przez Komisję z 12 czerw-
ca 2017 roku. W kolejnych sprawach doty-
czących działek przy ul. Siennej 29 oraz ul. 
Chmielnej 70 Prezydent m.st. Warszawy 
zachowała się identycznie. Co więcej, zło-
żeniem wniosku do NSA uzasadniała nie-
stawiennictwo przed Komisją.

Podstawy 
sporu kompetencyjnego
Wniosek Prezydent m.st. Warszawy doty-
czył pozytywnego sporu kompetencyjne-
go. Jak wskazał NSA w sprawie FW 1/04: 
„spory pozytywne (tj. spory, w których 
co najmniej dwa organy uważają się za wła-
ściwe do prowadzenia postępowania i roz-
strzygnięcia sprawy), jak i spory negatywne 
(w których organy nie uważają się za wła-
ściwe do rozpoznawania i rozstrzygania 
sprawy), mogą powstać tylko na tle kon-
kretnej sprawy administracyjnej wyma-
gającej rozpatrzenia i rozstrzygnięcia”16.

16 Postanowienie NSA z 9.2.2004, sygn. akt FW 1/04, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
17 K. Defecińska: Spory�o�właściwość, „Samorząd Terytorialny” nr 7-8/2000, s. 99.

Według poglądu K. Defecińskiej: „Spór 
o właściwość może powstać tylko w przy-
padku, gdy różnice w określeniu właściwo-
ści organów odnoszą się do tej samej spra-
wy, a więc gdy istnieje tożsamość sprawy. 
Tożsamość sprawy wyznaczają przesłan-
ki natury podmiotowej i przedmiotowej. 
Spełnienie przesłanki podmiotowej istnieje 
wówczas, gdy w sprawie występują te same 
podmioty. W przypadku wewnętrznych 
sporów o właściwość, muszą to być te same 
strony postępowania administracyjnego, 
chociaż należy mieć również na względzie 
następstwo prawne stron w sprawach do-
tyczących praw zbywalnych lub dziedzicz-
nych (art. 30 § 4 k.p.a.). W przypadku ze-
wnętrznych sporów o właściwość, trzeba 
ponadto mieć na względzie strony procesu 
sądowego, niezależnie od ich roli proceso-
wej. Przesłanka przedmiotowa jest speł-
niona wówczas, gdy każda ze spraw doty-
czy tego samego przedmiotu i jest oparta 
na tej samej podstawie”17.

W przedmiotowej sprawie zachodzi 
tylko częściowo tożsamość przedmioto-
wa, gdyż postępowanie prowadzone za-
równo przez Prezydent m.st. Warszawy, 
jak i Komisję odnoszą się do wydanej de-
cyzji o ustanowieniu użytkowania wie-
czystego na podstawie art. 7 ust. 1 dekre-
tu, natomiast oba organy działają na innej 
podstawie prawnej, Prezydent m. st. War-
szawy na podstawie dekretu i k.p.a., nato-
miast Komisja – ustawy, posiłkowo k.p.a. 
oraz dekretu. Dodatkowo zachodzi różnica 
podmiotowa, ponieważ miasto jest stroną 
w postępowaniu przed Komisją, natomiast 
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w prowadzonym przez siebie postępowaniu 
występuje jako organ. NSA, rozpoznając 
wniosek Prezydenta Warszawy, uznało, 
że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi 
spór kompetencyjny, ponieważ „kompe-
tencje obydwu organów są w istocie zbli-
żone, chociaż nie tożsame, jednakże ocena 
trafności tego rozwiązania ustawowego 
pozostaje poza przedmiotem analizy w ni-
niejszej sprawie zainicjowanej wnioskiem 
o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego”. 
Dalej NSA stwierdził, że sytuacja wska-
zywana we wniosku dotyczy dwóch róż-
nych postępowań prowadzonych w ra-
mach odrębnych kompetencji przypisa-
nych przez ustawodawcę dwóm różnym 
organom, czyli „nie dotyczy tej samej 
sprawy w znaczeniu procesowym, lecz 
dwóch tego rodzaju spraw”. Z tej przyczy-
ny, Naczelny Sąd Administracyjny odda-
lił wniosek Prezydenta m. st. Warszawy.

Orzekając w ten sposób, NSA nie wypo-
wiedział się w kluczowej kwestii, mianowi-
cie konkurencyjności obu prowadzonych 
postępowań.

Zbieg postępowań 
nadzwyczajnych
NSA w swoim postanowieniu wskazał, 
że nie doszło do sporu kompetencyjnego, 
lecz do zbiegu trybów nadzwyczajnych. 
Jednocześnie nie rozstrzygnął, który z try-
bów ma pierwszeństwo. Zgodnie ze sta-
nowiskiem J. Borkowskiego o zastoso-
waniu jednego z nadzwyczajnych trybów 

18 J. Borkowski: Glosa�do�wyr.�NSA�w�Krakowie�z�19.11.1992�r., SA/Kr 914/92, s. 159.
19 Wyrok NSA z 26.2.2010, II OSK 442/09.
20 Wyrok NSA z 26.2.2010, II OSK 442/09, Legalis.
21 R. Hauser, M. Wierzbowski: Kodeks�postępowania�administracyjnego.�Komentarz, 2018, Legalis.

weryfikacji decyzji administracyjnej 
nie powinna w żadnym razie przesądzać 
data wszczęcia postępowania, lecz donio-
ślejsze „dla sprawy następstwa prawne za-
stosowania danego trybu postępowania”18. 
W wyroku z 26 lutego 2010 r. NSA stwier-
dził, że w takiej sytuacji pierwszeństwo 
ma tryb najdalej idący, to znaczy tryb pro-
wadzący do usunięcia skutków wydania 
wadliwej decyzji ex tunc – od chwili jej wej-
ścia do obrotu prawnego19. Jak słusznie 
twierdzi Rafał Stankiewicz, „wskazanie od-
miennych celów tych trybów sugeruje już, 
że nie są one równorzędne, również w sto-
sunku do ewentualnego ich zastosowania 
wobec tego samego rozstrzygnięcia admi-
nistracyjnego – oba tryby nadzwyczajne 
nie wykazują tym samym cech konkuren-
cyjności”20. Dalszą analizę poprzedzić na-
leży zestawieniem skutków zastosowa-
nia obu trybów. Wskazane nieco powy-
żej uwagi nie pozostawiają wątpliwości, 
że „tryb stwierdzenia nieważności decyzji 
ingeruje znacznie głębiej w treść każdego 
rozstrzygnięcia mu poddanego, ponieważ 
może potencjalnie wyeliminować je cał-
kowicie z obrotu prawnego21.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, postę-
powanie rozpoznawcze to postępowanie 
administracyjne prowadzone w stosun-
ku do decyzji reprywatyzacyjnej. Część 
z możliwych rozstrzygnięć określonych 
w art. 29 ustawy, polegających na możli-
wości uchylenia decyzji są tożsame z po-
stępowaniem wznowieniowym, natomiast 
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według pkt. 3a Komisja wprost może 
stwierdzić nieważność decyzji reprywa-
tyzacyjnej, a zatem zastosować tryb nad-
zwyczajny z art. 156 k.p.a. Dodatkowo, 
w razie zaistnienia nieodwracalnych skut-
ków prawnych weryfikowanej decyzji, ana-
logicznie jak w art. 158 § 2 k.p.a., Komisja 
stwierdza wydanie decyzji z naruszeniem 
prawa. Takie ukształtowanie możliwości 
rozstrzygania przez Komisję prowadzi 
do wniosku, że postępowanie przed nią 
w szczególnym trybie zawiera wszystkie 
przewidziane w k.p.a. tryby nadzwyczajne. 
Skoro zatem Komisja może stwierdzić nie-
ważność decyzji, to zgodnie z powołanymi 
wyżej poglądami doktryny, taki tryb postę-
powania wyprzedza inne, w tym w szcze-
gólności tryb wznowienia postępowania.

Dodatkowym argumentem na rzecz ta-
kiej tezy jest sformułowanie art. 26 usta-
wy o Komisji. Ustawodawca dostrzegł, 
że decyzje reprywatyzacyjne podlega-
jące weryfikacji Komisji mogą być pod-
stawą do wszczynania innych postępo-
wań, jak również mogą się w stosunku 
do tych decyzji toczyć postępowania nad-
zorcze czy nawet sądowoadministracyjne. 
Zgodnie z tym przepisem: „W razie wszczę-
cia postępowania rozpoznawczego toczące 
się przed organem administracji, sądem 
administracyjnym, sądem powszechnym 
lub Sądem Najwyższym, postępowanie 
dotyczące decyzji reprywatyzacyjnej 
albo postępowanie o zapłatę odszkodo-
wania lub wynagrodzenia za korzystanie 
z nieruchomości, albo inne postępowanie 
przed tymi organami lub sądami toczące się 
na skutek wydania decyzji reprywatyzacyj-
nej podlegają zawieszeniu”. Ustawodawca 
tym samym dał pierwszeństwo postępo-
waniu rozpoznawczemu prowadzonemu 

przez Komisję przed wszelkimi postę-
powaniami, które toczą się w związku 
z wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej. 
Takimi postępowaniami są np. powódz-
twa o odszkodowanie za bezumowne ko-
rzystanie z nieruchomości warszawskiej, 
za okres poprzedzający wydanie decyzji 
reprywatyzacyjnej lub postępowania eks-
misyjne wobec lokatorów zamieszkujących 
nieruchomość przed wydaniem decyzji 
reprywatyzacyjnej. Decyzja reprywaty-
zacyjna w takim przypadku jest źródłem 
roszczenia o odszkodowanie. W toku po-
stępowania sądowego sąd nie bada samej 
decyzji administracyjnej. W razie usunięcia 
z obrotu prawnego takiej decyzji podstawa 
wytoczenia powództwa, czyli roszczenie 
znika, ponieważ jest ono nierozerwalnie 
związane z treścią decyzji.

Ustalenie przez ustawodawcę hierarchii 
postępowań w zależności od ich skutków 
i źródeł jest racjonalne, ponieważ zapo-
biega prowadzeniu w tym samym czasie, 
obok postępowania weryfikującego decy-
zję, postępowania dla którego weryfiko-
wana decyzja jest podstawą prowadzenia 
lub źródłem wywiedzionego roszczenia. 
Usunięcie z obrotu takiej decyzji czyni-
łoby inne postępowania bezprzedmioto-
wymi. Regulacja ta stanowi niewątpliwie 
lex specialis do art. 177 § 1 pkt 3 Kodeksu 
postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), 
który (fakultatywnie) pozwala sądowi za-
wiesić postępowanie, jeżeli rozstrzygnię-
cie sprawy zależy od uprzedniej decyzji 
organu administracji publicznej. Jak słusz-
nie orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu: 
„Przesłanka ta występuje tylko wtedy, jeże-
li treść decyzji stanowi konieczny element 
podstawy rozstrzygnięcia merytorycz-
nego bądź formalnego sprawy cywilnej. 
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Oceniając znaczenie uregulowania przy-
jętego w art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c., należy 
wskazać, że rozstrzygnięcie sprawy zależy 
od uprzedniej decyzji organu administra-
cji publicznej, jeżeli jej treść stanowi ko-
nieczny element podstawy rozstrzygnięcia 
merytorycznego lub formalnego sprawy 
cywilnej”22. Skoro każdorazowo roszczenie 
o charakterze cywilnym ma swoje źró-
dło w decyzji reprywatyzacyjnej zasadne 
jest, aby w pierwszej kolejności ostatecz-
nie i prawomocnie została rozstrzygnięta 
kwestia samej decyzji.

W sprawie, w której Prezydent m.st. 
Warszawy złożyła wniosek do SN, znajduje 
zastosowanie również przepis art. 26 ust. 1 
ustawy. Nie było zatem podstawy, aby skie-
rować wniosek do NSA, ponieważ ustawo-
dawca już rozstrzygnął zbieg obu postę-
powań, tj. wznowionych przez Prezydent 
postępowań dotyczących decyzji reprywa-
tyzacyjnych wydanych w sprawach nieru-
chomości przy ul. Twardej 8 i Twardej 10. 
Prowadzone przez Komisję postępowania 
rozpoznawcze dotyczyły tych samych de-
cyzji reprywatyzacyjnych. Niewątpliwie, 
wznowione postępowanie jest tym to-
czącym się przed organem administra-
cji, dotyczącym badanej przez Komisję 
decyzji reprywatyzacyjnej. Prawidłowo 
stosując przepisy ustawy, Prezydent m.st. 
Warszawy powinna zawiesić swoje postę-
powania do czasu zakończenia postępowa-
nia przed Komisją, a tym samym nie miała 
podstaw, aby kierować wniosek do NSA 
o rozpoznanie sporu kompetencyjnego. 

22 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 19.2.2014, I ACa 1282/13, Lex nr 1439259.
23 <https://bip.ms.gov.pl/pl/komisja-weryfikacyjna/postepowania-rozpoznawcze-przed-komisja/news,9432, 

postepowanie-przed-komisja-ul-twarda-8.html>

Następnie, w razie usunięcia z obrotu bada-
nej decyzji, co miało miejsce w przypadku 
sprawy nieruchomości przy ul. Twardej 
8 (R 1 /17), decyzją z 10 lipca 2017 roku 
Komisja uchyliła w całości decyzję Prezy-
dent m.st. Warszawy i odmówiła usta-
nowienia użytkowania wieczystego23. 
Pre zydent powinna umorzyć wznowio-
ne postępowanie jako bezprzedmiotowe, 
ponieważ z obrotu została usunięta decy-
zja będąca przedmiotem badania w trybie 
wznowieniowym.

Obok utrwalonych w doktrynie zasad 
niekonkurencyjności postępowań nadzwy-
czajnych regulacja art. 26 ust. 1 ustawy 
jest dodatkowym elementem ustalonej 
przez ustawodawcę hierarchii postępo-
wań w stosunku do decyzji reprywaty-
zacyjnych. Postępowania prowadzone 
przez Komisję, jako organ nadzwyczajny 
i wyposażony w pełnię kompetencji nad-
zorczych przewidzianych w polskim syste-
mie prawa administracyjnego, ma prymat 
przed innymi postępowaniami, w których 
decyzja reprywatyzacyjna jest podstawą 
prowadzonego postępowania. Obowiązek 
zawieszenia postępowania skutkuje tym, 
że jego rozstrzygnięcie po ponownym pod-
jęciu zależy od rozstrzygnięcia Komisji. 
Nie dość, że jak stwierdził NSA, we wska-
zanych sprawach nie zachodzi spór kom-
petencyjny pomiędzy organami, to dodat-
kowo Prezydent m.st. Warszawy nie może 
prowadzić swojego postępowania równo-
legle z postępowaniem rozpoznawczym 
przed Komisją.
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W związku z powyższym, pogląd NSA 
wyrażony w postanowieniu, w którym 
Sąd ocenił, że kompetencje Prezydenta 
m.st. Warszawy i Komisji nie są tożsame, 
jest o tyle niepełny, że NSA rozpoznając 
wniosek nie odniósł się do art. 26 ustawy 
o Komisji. Wskazuje on hierarchię innych 
postępowań, których przedmiot jest taki 
sam, lub w których decyzja reprywatyza-
cyjna jest źródłem postępowania.

Jednocześnie NSA w swoich rozwa-
żaniach pominął, że zakres kompeten-
cji Komisji jest szerszy od kompeten-
cji Prezydent m.st. Warszawy, a możli-
we rozstrzygnięcia, które ustawodawca 
przewidział w art. 29 dla tych wydawa-
nych przez Komisję niejako „konsumu-
ją” możliwe rozstrzygnięcia przewidziane 
dla wznowionego postępowania w trybie  
art. 145 k.p.a.

Podsumowanie
Komisja ds. reprywatyzacji nierucho-
mości warszawskich powołana na mocy 
ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych 
zasadach usuwania skutków prawnych 
decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących 
nieruchomości warszawskich, wydanych 
z naruszeniem prawa jest ekstraordyna-
ryjnym organem administracji publicz-
nej, należącym do organów administracji 

rządowej, jednak niezależnym w swoim 
działaniu. Skomplikowany proces repry-
watyzacji i aferalny wymiar, potwier-
dzony szeregiem zarzutów stawianych 
przez Prokuraturę jego uczestnikom, 
uzasadniały powołanie odrębnego ciała. 

Dotychczasowe organy, zaangażowa-
ne w reprywatyzację nie byłyby w stanie 
wydać decyzji weryfikujących wcześniej 
wydane w sposób niebudzący wątpliwości 
co do zgodności z prawem.

Określony ustawą zakres właściwości 
rzeczowej Komisji sytuuje ją jako organ 
nadzorczy wobec Prezydenta m.st. Warsza-
wy w odniesieniu do decyzji reprywaty-
zacyjnych. 

Jednocześnie regulacje ustawowe wska-
zują hierarchię postępowań, których źró-
dłem jest decyzja reprywatyzacyjna w taki 
sposób, że nie dochodzi do kolizji kom-
petencji Komisji i innych organów wła-
dzy publicznej, w tym Prezydenta m.st. 
Warszawy.

SEBASTIAN KALETA
radca prawny, 
zastępca przewodniczącego 
Komisji ds. reprywatyzacji  
nieruchomości warszawskich

Słowa kluczowe: reprywatyzacja nieruchomości warszawskich, spór kompetencyjny, Komisja 
do spraw reprywatyzacji, Prezydent m.st. Warszawy, postępowanie nadzwyczajne

Key words: reprivatisation of Warsaw real estate, competency dispute, Reprivatisation Commission, 
Mayor of Warsaw, extraordinary proceedings
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Zebranie Komitetu Kontaktowego, które miało miejsce 11-12 października 
2018 r. w chorwackim Dubrowniku poświęcono przede wszystkim kwestiom 
związanym z ulepszeniem współpracy instytucji kontrolnych z obywatelami 
Unii Europejskiej i większej otwartości na ich potrzeby. Ważnym punktem 
spotkania było przekazanie funkcji przewodniczącego Komitetu prezesowi 
NIK, który będzie ją sprawował do kolejnego zebrania w czerwcu 2019 r.

NOK otwierają się 
na potrzeby obywateli

Zebranie Komitetu Kontaktowego

EWA MIĘKINA

W zebraniu, oprócz prezesów 28 naj-
wyższych organów kontroli (NOK) Unii 
Europejskiej i Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego (ETO), uczestniczyli 

1 Na temat poprzedniego zebrania KK zob. E. Miękina: Rola�NOK�w�procesie�odbudowy�zaufania�obywateli�
do�państwa,�„Kontrola Państwowa” nr 6/2017. 

również – w charakterze obserwatorów 
– przedstawiciele 5 NOK państw kandydu-
jących do Unii Europejskiej oraz SIGMA 
(projektu realizowanego przez Komisję 
Euro pejską i Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju – OECD)1.

Współpraca
międzynarodowa
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Relacje NOK z obywatelami
Zasadniczą część zebrania stanowiło se-
minarium pt. „Relacje z obywatelami UE 
– otwieranie się NOK”, podczas którego 
szefowie NOK rozmawiali o tym, jak in-
stytucje, które reprezentują, mogą jesz-
cze lepiej współpracować z obywatelami 
Unii Europejskiej. Seminarium podzielone 
było na dwie sesje. 

W pierwszej, zorganizowanej w formie 
panelu dyskusyjnego, pt. „Relacje z obywa-
telami – wyglądanie przez okno”, omówio-
no wyzwania, przed jakimi stoją instytu-
cje kontrolne w dzisiejszej, szybko zmie-
niającej się rzeczywistości. Dyskutowano 
o tym, kto – oprócz szeroko rozumianego 
społeczeństwa – jest odbiorcą informa-
cji i ustaleń z kontroli NOK (mogą to być 
np. organizacje pozarządowe, dziennika-
rze, parlamenty). 

Druga sesja pt. „Innowacyjne metody 
w relacjach NOK UE z obywatelami/za-
interesowanymi stronami” składała się 
z krótkich prezentacji wybranych NOK 
dotyczących narzędzi komunikacyjnych, 
jakie ułatwiają im relacje z odbiorcami ze-
wnętrznymi. Innowacyjne metody komu-
nikowania się litewskiego Urzędu Kontroli 
Państwowej przedstawił jego Kontroler 
Generalny. Urząd udostępnił swoje dane2 
dotyczące wdrażania zaleceń przekazy-
wanych jednostkom kontrolowanym, 
a także rozpoczął w 2017 r. organizowa-
nie dorocznych konferencji SIGNALS, 
podczas których specjaliści z sektora 

2 Tzw. otwarte dane (ang. open�data) czyli dane instytucji udostępniane opinii publicznej, z których każdy 
może skorzystać. 

3 Film dostępny jest na stronie NIK: <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/wspolnie-na-rzecz-czystego 
-powietrza.html>.

publicznego i instytucji kontrolnych dys-
kutują i wymieniają się doświadczeniami 
na temat spraw będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania. 

W ramach tej sesji zorganizowano rów-
nież pokaz kilku filmów wideo, dzięki któ-
rym zaprezentowano innowacyjne metody 
komunikowania się NOK. 

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 
film na temat kontroli, jakie przeprowadzi-
ła badając stan powietrza w Polsce. Polskie 
miasta znajdują się w czołówce najbardziej 
zanieczyszczonych w Europie, a powietrze 
w kraju jest najgorszej jakości na całym 
kontynencie. 

Swoim kontrolami Izba przyczynia się 
m.in. do zwiększania świadomości spo-
łecznej na temat smogu3. 

Prace grup roboczych
Na zebraniu omówiono i rozpatrzono ubie-
głoroczne działania Komitetu. Komitet 
przyjął do wiadomości raport z działal-
ności za 2017 r., sprawozdania przedsta-
wione przez: sieć współpracy ds. strategii 
Europa 2020; sieć współpracy ds. kontroli 
polityki fiskalnej; sieć współpracy NOK 
krajów kandydujących i potencjalnie kan-
dydujących do UE, a także zaktualizowany 
zestaw dokumentów z zakresu kontroli 
zamówień publicznych. 

W grudniu 2017 r. Komitet Kontaktowy 
– w drodze procedury pisemnej – przy-
jął sprawozdanie grupy zadaniowej 
ds. unii bankowej, które podsumowało 
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kontrolę równoległą dotyczącą nadzoru 
ostrożnościowego nad małymi i średniej 
wielkości bankami (tzw. „mniej istotny-
mi”) w strefie euro po wprowadzeniu 
Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. 

Wykazano między innymi luki dotyczące 
np. braku dostępu niektórych NOK do in-
formacji Europejskiego Banku Centralnego 
lub nieposiadanie przez niektóre NOK 
praw do kontrolowania tych banków4. 

W związku z tym, że luk nie zlikwi-
dowano, grupa przedstawiła na zebraniu 
Komitetu w Dubrowniku projekt oświad-
czenia mającego na celu powiadomienie 
odpowiednich instytucji europejskich 
o tej kwestii. „Oświadczenie Komitetu 
Kontaktowego UE (KK 1/2018) w sprawie 
niedociągnięć w mechanizmach dotyczą-
cych kontroli i rozliczalności w ramach 
mechanizmu nadzoru bankowego w stre-
fie euro” zostało przyjęte przez Komitet5. 

Na zebraniu grupa przedstawiła rów-
nież wyniki ankiety przeprowadzonej 
w 2018 r. wśród NOK strefy euro na temat 
przygotowania organów krajowych do re-
strukturyzacji i uporządkowanej likwi-
dacji banków, a także uprawnień naczel-
nych organów kontroli do kontrolowania 
ich działalności6. 

4 Od listopada 2014 r. Europejski Bank Centralny odpowiada za nadzór bankowy w strefie euro. Razem z or-
ganami krajowymi tworzy tzw. Jednolity Mechanizm Nadzorczy, w ramach którego EBC odpowiada za bez-
pośredni nadzór nad „istotnymi” bankami (significant�institutions), natomiast organy krajowe nadzorują 
pozostałe, tzw. „mniej istotne” instytucje (less�significant�institutions).

5 W listopadzie 2018 r. opublikowano je na stronie internetowej Komitetu Kontaktowego: <https://www.eca. 
europa.eu/sites/cc/pl/Pages/ccdefault.aspa>, a także przesłano do takich instytucji UE jak: Komisja Euro-
pejska, Parlament Europejski, Rada UE, Europejski Bank Centralny i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. 

6 Zgodnie z dyrektywą PE i Rady 2014/59/UE w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowa-
nej likwidacji banków, każdy bank w UE musi opracować plan naprawy (czyli działania, które podjąłby na 
wypadek pogorszenia się jego sytuacji), a organ krajowy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji 
musi opracować dla każdego banku odpowiedni plan na wypadek konieczności takiej restrukturyzacji/
likwidacji. 

Wyniki ankiety wykazały, że większość 
organów krajowych zrobiła niewielki po-
stęp w opracowaniu odpowiednio przy-
gotowanych planów na wypadek restruk-
turyzacji/likwidacji banków. 

Niektóre najwyższe organy kontroli, 
w tym posiadające pełny mandat do kon-
trolowania organów krajowych, spodziewa-
ją się trudności w dostępie do informacji 
niezbędnych, aby w praktyce przeprowa-
dzić kontrolę. 

W związku z tym grupa zadaniowa ds. 
unii bankowej przedstawiła Komitetowi 
Kontaktowemu propozycję przeprowa-
dzenia kontroli koordynowanej z zakre-
su przygotowania organów krajowych 
do restrukturyzacji i uporządkowanej li-
kwidacji banków, a Komitet upoważnił 
do tego grupę. 

Szefowie NOK zdecydowali o zakoń-
czeniu działalności grupy zadaniowej 
ds. europejskich standardów rachun-
kowości sektora publicznego (ESRSP). 
Zainteresowane tym obszarem organy 
mogą ze sobą współpracować nieformal-
nie, np. Państwowa Izba Obrachunkowa 
Holandii zorganizowała na początku 
2018 r. seminarium dla zainteresowanych 
najwyższych organów kontroli z zakresu 
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ESRSP i prawdopodobnie przygotuje ko-
lejne w 2019 r. 

Przedstawiciel Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego poinformował Komitet 
o rozpoczęciu prac nad opracowaniem 
drugiego wydania kompendium kontro-
li – pierwsze, przygotowane staraniem 
ETO i 13 NOK (w tym Najwyższej Izby 
Kontroli), dotyczyło kontroli przeprowa-
dzonych w latach 2013–2017 w obszarze 
zatrudnienia młodzieży i integracji ludzi 
młodych na rynku pracy.

Kontrole dotyczące 
spraw unijnych
Na każdym zebraniu Komitetu wybra-
ne NOK dzielą się dobrymi praktykami 
dotyczącymi kontroli związanych z Unią 
Europejską. W Dubrowniku Najwyższa 
Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontro-
li zarządzania wykorzystaniem środków 
UE na lata 2014–2020 w ramach polityki 
spójności. 

Polska jest największym beneficjentem 
unijnych funduszy (w ramach polityki spój-
ności ma do wydania ok. 80 mld euro) 
– w czasie kontroli zbadano m.in. sku-
teczność dotychczas podjętych działań 
naprawczych mających na celu przyśpie-
szenie procesu wydawania tych środków, 
a także stopień wdrożenia programów ope-
racyjnych.

Prezes czeskiego Najwyższego Urzędu 
Kontrolnego i przedstawiciel niemieckiej 
Federalnej Izby Obrachunkowej omówili 
wyniki kontroli przeprowadzonych w za-
kresie handlu elektronicznego (e-commerce), 
natomiast doświadczeniami z zakresu ana-
lizy wykorzystania funduszy europejskich 
w polityce spójności we Włoszech z okre-
su programowania 2007–2013 podzielił 

się przedstawiciel włoskiego Trybunału 
Obrachunkowego. 

Jedną z praktykowanych od kilku lat 
form dzielenia się dobrymi praktykami 
jest prezentowanie przez NOK wyników 
kontroli w formie plakatów. 

Podczas zebrania Komitetu w 2018 r. 
Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła 
plakat informujący o wynikach kontroli 
respektowania praw pacjentów w trans-
granicznej opiece zdrowotnej. 

Zbadano w niej, czy  implementa-
cja w Polsce dyrektywy 2011/24/UE 
(tzw. dyrektywy transgranicznej) wpły-
nęła na dostępność do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

Kontrola pokazała, że wprowadzenie no-
wych przepisów jej nie poprawiło, a z lecze-
nia poza granicami kraju skorzystała mała 
liczba osób (choć wzrosło zainteresowa-
nie Polaków leczeniem zagranicą, głównie 
usunięciem zaćmy i endoprotezoplastyką 
stawów).

NIK przewodniczy KK 
Tradycyjnie, na zebraniu Komitetu do-
tychczasowy przewodniczący przekazuje 
funkcję najwyższemu organowi kontroli, 
który będzie organizatorem i gospodarzem 
kolejnego zebrania. 

W czerwcu 2019 r. zebranie odbę-
dzie się w Warszawie, dlatego od dnia 
zakończenia obrad zebrania w Dubro-
wniku przewodniczącym Komitetu jest 
Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyż-
szej Izby Kontroli (funkcję tę sprawuje 
do dnia zakończenia kolejnego zebrania 
Komitetu). 

Prezes NIK przedstawił temat semina-
rium, które odbędzie się podczas zebrania 



190 KONTROLA PAŃSTWOWA

współpraca międzynarodowa   Ewa Miękina

Komitetu w Warszawie: „Cyfrowa Europa 
– wyzwania i możliwości dla NOK UE”. 
Uczestnicy seminarium zajmą się przyszłą 
rolą NOK we wdrażaniu unijnego progra-
mu „Cyfrowa Europa”7. Celem semina-
rium będzie: 

 • przybliżenie strategii cyfrowej UE (tego, 
co osiągnięto, co pozostało do zrobienia, 
roli państw członkowskich i NOK); 

7 Cyfrowa�Europa to program mający na celu wspieranie procesu cyfrowej transformacji europejskiej gospo-
darki i społeczeństwa oraz zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom UE płynących z niej korzyści. Sta-
nowi część rozdziału „Jednolity rynek, innowacje i agenda cyfrowa” projektu wieloletnich ram finansowych 
UE na lata 2021–2027. 

 • dyskusja na temat wyzwań związanych 
z kontrolowaniem procesów cyfryzacji 
w państwach członkowskich. 

EWA MIĘKINA
zastępca łącznika NIK z ETO,
Departament Strategii NIK 
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ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada 2018 r., prezes Najwyższej 
Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski uczestniczył w zorganizowanych z tej okazji uro-
czystościach państwowych – Mszy Świętej w Świątyni Opatrzności Bożej, odpra-
wie wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie oraz pośmiertnym nadaniu Orderów Orła Białego 25 wybitnym Polakom. 
Odprawę wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza poprzedziło odśpiewanie hymnu. 
W tym samym czasie nastąpiło to również w kilkuset miejscach w Polsce i na świecie 
w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”. 

Z życia NIK 
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Uroczystości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na pierwszym planie Prezydent RP 
Andrzej Duda z małżonką. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w trzecim rzędzie, trzeci z prawej.
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Najwyższa Izba Kontroli również bardzo uroczyście obchodziła w tym roku Święto 
Niepodległości. Członkowie kierownictwa złożyli kwiaty przed tablicą Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w gmachu Izby. Kilka dni wcześniej na budynku NIK, przy ul. Filtrowej 57 
w Warszawie pojawiły się dwa banery uświetniające setną rocznicę istnienia odrodzo-
nego państwa. 

– Nigdy dość lekcji patriotyzmu, nawiązywania do najważniejszych kart historii Polski 
i wspomnień o wybitnych Polakach zasłużonych dla wolnej ojczyzny – mówił prezes 
Krzysztof Kwiatkowski podczas spotkań z gośćmi „drzwi otwartych” w siedzibie NIK, 
która z tej okazji otworzyła podwoje dla zwiedzających. 

Jubileusz państwa świętowano także w delegaturach. Na przykład w Bydgoszczy pracow-
nicy delegatury zaśpiewali hymn wspólnie z tysiącami mieszkańców, uczestniczyli w marszu 
niepodległości, a na zakończenie obchodów złożyli kwiaty pod pomnikiem Wolności. Wzięli 
też udział w odsłonięciu okolicznościowej tablicy przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem 
Marszałkowskim w Toruniu. W Lublinie delegacja Izby została zaproszona na uroczystość 
odsłonięcia Masztu Niepodległości – budowli wzniesionej specjalnie z tej okazji; złożono 
kwiaty pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza. W Rzeszowie 
kierownictwo delegatury złożyło wieniec pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli.

Dla NIK rocznica odzyskania niepodległości ma szczególne znaczenie, ponieważ Izba 
jest jedną z pierwszych instytucji utworzonych w odrodzonej Polsce. Powołano ją nie-
spełna trzy miesiące później, 7 lutego 1919 r., na mocy dekretu Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego. Jubileusz istnienia naczelny organ kontroli państwowej świętuje 
więc razem z państwem.
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Iluminacja gmachu centrali NIK w Warszawie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.
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NIK UCZY JAK WALCZYĆ ZE SMOGIEM

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, 2 grudnia 2018 r., wygłosił wykład na temat 
smogu w Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego 
w Katowicach. W ten sposób zainicjował akcję edukacyjną dotyczącą negatywnego 
wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie i sposobów walki z nim. Najwyższa 
Izba Kontroli podjęła akcję wraz z należącą do ONZ agencją Global Compact Network 
Poland, Krakowskim Alarmem Smogowym, przy wsparciu Banku Światowego. 

W tym samym czasie w stolicy Górnego Śląska odbywał się szczyt klimatyczny ONZ 
(COP24). Szef NIK uczestniczył w jego otwarciu. Zaprezentował najważniejsze kontrole 
Izby dotyczące ochrony powietrza. 

SPOTKANIE ZARZĄDU EUROSAI W STAMBULE

W Stambule odbyło się robocze zebranie Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych 
Organów Kontroli (EUROSAI). W dwudniowym spotkaniu (20-21 listopada) wzięło udział 
ośmiu szefów instytucji kontrolnych, w tym prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, będący 
od 2017 r. wiceprzewodniczącym tej organizacji. 

Podczas narady uzgodniono wspólne stanowisko i podejście do zadań wynikających ze statutu 
organizacji i planu strategicznego na lata 2017–2023. Prezesi dyskutowali także o poprawie efek-
tywności pracy, sposobach komunikacji i współpracy pomiędzy spotkaniami zarządu. – Chciałbym, 
aby nasz zespół w tym konkretnym składzie NOK: Turcji, Czech, Holandii, Finlandii, Mołdawii, 
Łotwy, Hiszpanii i Polski został zapamiętany jako skuteczny, dynamiczny i ambitny w swych 
działaniach Zarząd EUROSAI – powiedział prezes Krzysztof Kwiatkowski.  (red.)

Zarząd EUROSAI, od lewej: prezes NOK Czech Miloslav Kala, wiceprzewodniczący EUROSAI; audytor gene-
ralna Finlandii Tytti Yli Viikari; prezes NOK Holandii Arno Visser; prezes NOK Hiszpanii María José de la 
Fuente y de la Calle, sekretarz generalna EUROSAI; prezes NOK Turcji Seyit Ahmet Baş, przewodniczący 
Zarządu EUROSAI; prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, wiceprzewodniczący Zarządu EUROSAI; audytor 
generalna Łotwy Elita Krūmiņa; prezes NOK Mołdawii Veaceslav Untila.
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Klauzule RODO: wzory klauzul z praktycznym komentarzem

Agnieszka Sagan-Jeżowska, C.H.BECK, Warszawa 2018, s. 161.

Książka zawiera opis wszystkich warunków, jakie powinna spełniać zgodna z RODO, 
prawidłowo opracowana klauzula informacyjna oraz okoliczności, na które należy zwró-
cić uwagę przy jej tworzeniu. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy klauzuli 
zgody i informacyjnej; wzbogacono ją zbiorem przykładowych klauzul informacyjnych. 
W drugiej przedstawiono wzory oraz możliwe odpowiedzi na cofnięcie zgody. Każda 
klauzula informacyjna została opatrzona komentarzem zawierającym wskazówki po-
mocne przy jej stosowaniu. 

Prawda i kłamstwa o przemyśle:  
Polska w obliczu III rewolucji przemysłowej 

Andrzej Karpiński, Fundacja Oratio Recta, Warszawa 2018, s. 398. 

Książka, składająca się z 11 rozdziałów, jest próbą oceny stanu przemysłu w Polsce po 25-leciu 
przemian ustrojowych. Niektóre części odnoszą się do PRL-owskiej historii przemysłu, 
autor przypomina w nich, że ówczesne zakłady przemysłowe zostały zaprojektowane 
i zbudowane przez polskich specjalistów; pokazuje również dokonania transformacji 
ustrojowej w tym obszarze. Duża część opracowania dotyczy obecnie realizowanego 
programu reindustrializacji Polski oraz perspektyw rozwojowych w kontekście gospo-
darki europejskiej i światowej. Książka ma duże walory poznawcze, jest napisana zwięźle, 
językiem zrozumiałym dla każdego czytelnika. 

Sygnały 
o książkach
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Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa 

Hanna Kuzińska (red. naukowy), Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2018, s. 319.

W liczącej 13 rozdziałów pracy omówiono różne formy nielegalnego unikania opodatko-
wania. Pierwsze trzy mają charakter ogólny, przedstawiono w nich przyczyny, sposoby 
oraz ekonomiczne skutki masowej ucieczki przed podatkami. W kolejnych omówiono 
najbardziej typowe oszustwa podatkowe związane z VAT, akcyzą, cenami transferowymi 
czy pozornymi transakcjami. Ostatnie trzy części książki poruszają kwestie społecznych 
efektów ucieczki przed podatkami, analizują funkcjonowanie polskiej administracji 
podatkowej oraz przybliżają zjawisko podatkowej spolegliwości. Publikacja kończy się 
wnioskami oraz propozycjami takich przekształceń systemu podatkowego, które dopro-
wadziłyby do społecznej akceptacji opodatkowania i tym samym ograniczyły zjawisko 
ucieczki przed fiskusem.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych:  
aspekty prawne i podatkowe

Paweł Majka, Małgorzata Rydzewska, Iwona Wieleba, Wolters Kluwer,  
Warszawa 2018, s. 453.

Przedmiotem rozprawy jest analiza regulacji prawnych dotyczących zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. Łączy problematykę prawa pracy i przepisów odnoszących się 
do danin publicznych z kwestiami administracyjnoprawnymi. Praca skupia się na re-
gulacjach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych jako aktu umożliwiającego włączenie ich do życia społecznego. Książka 
dzieli się na dwie części, pierwsza obejmuje cztery rozdziały i przedstawia rozwiązania 
z zakresu prawa pracy, druga – obejmująca trzy rozdziały – dotyczy głównie zagadnień 
prawa podatkowego, związanych z uprawnieniami przysługującymi pracodawcom za-
trudniającym osoby niepełnosprawne oraz takim pracownikom.
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Kontrola i audyt  

BEDNARCZYK MARCIN 
Anonimizacja danych w postępowaniu kontrolnym– administracja rządowa  5/14

BOŻEK WOJCIECH 
Zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrznego  
– przesłanka naruszenia dyscypliny finansów publicznych  3/8

GADOS AGATA 
Interpretacja terminu kontrola w uchwale Kolegium NIK  
– rozstrzygnięcie zastrzeżeń kontrolowanego  2/8

JARZĘCKA-SIWIK ELŻBIETA 
Uprawnienia kontrolne NIK wobec przedsiębiorców – głos w dyskusji  4/45
 
LIPOWSKI PAWEŁ 
Kontrola podmiotów leczniczych – wybrane zagadnienia prawne  6/32

MAZUR JACEK 
Współpraca ETO i NOK państw Unii w prowadzeniu kontroli  6/46 
(wersja artykułu w języku angielskim s. 61)

MINKOWSKI JÓZEF 
Kontrole doraźne koordynowane  
– badania podjęte przez NIK w latach 2014–2016  3/20

PADRAK RAFAŁ 
Zakaz reformationis�in�peius w postępowaniu dyscyplinarnym NIK  
– procedury stosowane wobec mianowanych kontrolerów  1/24

Roczny
spis treści 2018
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PADRAK RAFAŁ 
Podstawy prawne kontroli NIK u przedsiębiorców – głos w dyskusji  4/25

RÓG ŁUKASZ 
Czy kontrolerzy potrzebują immunitetu cywilnoprocesowego – swoboda  
wykonywania czynności służbowych  6/19

RYCERSKI MARIUSZ 
O pojęciu i istocie dokumentu – złożoność zagadnienia  1/41

SERLIKOWSKA AGNIESZKA 
Pojęcie urzędowej kontroli żywności – aspekty definicyjne  
i zakres przedmiotowy  2/17
 
SZUSTAKIEWICZ PRZEMYSŁAW 
Pozycja prawna Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ustrój  
i kompetencje polskiego organu nadzoru  6/8

SZYC RYSZARD ( )  
Plan pracy NIK na 2018 rok  1/8

WYSTĄPIENIE W SEJMIE PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI  
– wykonanie budżetu państwa w 2017 r.  4/8 

WYSTĄPIENIE W SEJMIE PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI  
– sprawozdanie z działalności NIK w 2017 r.  5/8 

USTALENIA KONTROLI NIK 

BŁASIAK-NOWAK BEATA, RAJCZEWSKA MARZENA 
Agenda 2030 w Polsce – przygotowanie do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju  5/70 
(wersja w języku angielskim s. 77)

BORKOWSKI PIOTR, JASIURSKA-KLUCZEK EWA  
System przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców 
– realizacja uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych  2/31

GNIADEK LILA 
Dostępność, jakość i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej  
– ważne źródło informacji medycznej  2/43
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GNIADEK LILA, MAZUREK RENATA 
Profilaktyczna opieka nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym 
– kształtowanie postaw prozdrowotnych  6/89

GOSTYŃSKA MARIA M. 
Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 – walka z chorobą i edukacja zdrowotna  4/60

HANDZEL MIECZYSŁAW  
Gospodarowanie mieniem wojskowym  
– jednostki o niskim wskaźniku rozwinięcia  2/84 

JASIURSKA-KLUCZEK EWA, BORKOWSKI PIOTR 
System przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców  
– realizacja uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych  2/31 

KOSTĘPSKI KONRAD, MIŁOŃ MIROSŁAW 
Aktywizacja zawodowa młodzieży przez Ochotnicze Hufce Pracy  
– zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu  5/57

KOTYNIA ZOFIA, SZEWCZYK PRZEMYSŁAW, TUZIKIEWICZ-GNITECKA GRAŻYNA 
Żywienie pacjentów w szpitalach  
– brak zasad odżywiania chorych w publicznych placówkach  4/77

KROPIOWSKI RADOSŁAW 
Funkcjonowanie świetlic szkolnych – pomoc w nauce i rozwijanie zainteresowań uczniów  2/74

MACIEJEWSKI MACIEJ 
Udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów surowców  
– zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski  5/42

MADEJ KRZYSZTOF, TOMASZCZYK-PACUŁA KATARZYNA 
Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych  
– realizacja programu badań naukowych STRATEGMED  6/107

MARCINKOWSKI TOMASZ, WANIC PIOTR 
Tworzenie warunków do nauki niepełnosprawnym studentom  
– wyrównywanie szans edukacyjnych  6/142

MAZUREK RENATA, GNIADEK LILA 
Profilaktyczna opieka nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym 
– kształtowanie postaw prozdrowotnych  6/89
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MIŁOŃ MIROSŁAW, KOSTĘPSKI KONRAD 
Aktywizacja zawodowa młodzieży przez Ochotnicze Hufce Pracy  
– zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu  5/57

MUSIOŁ MICHAŁ, PANASIUK ANDRZEJ 
Znaczenie oceny przewidywanych skutków regulacji prawnych  
– proces stanowienia prawa  2/60

OSTASZEWSKI RYSZARD 
Realizacja zadań zarządców dróg wojewódzkich 
– bezpieczeństwo i wygoda podróżowania  6/150

PANASIUK ANDRZEJ, MUSIOŁ MICHAŁ 
Znaczenie oceny przewidywanych skutków regulacji prawnych  
– proces stanowienia prawa  2/60

PANASIUK ANDRZEJ 
Gospodarowanie częstotliwościami, a wzrost innowacyjnej gospodarki  
– telekomunikacja, radiofonia i telewizja  3/48

PANASIUK ANDRZEJ, POPŁAWSKA MONIKA 
Bezpieczeństwo badań genetycznych – nowoczesne technologie w medycynie  5/30

PANKOWSKA MARTA 
Chaos estetyczny polskich miast – zagospodarowanie przestrzeni publicznej  4/87

POPŁAWSKA MONIKA, PANASIUK ANDRZEJ 
Bezpieczeństwo badań genetycznych – nowoczesne technologie w medycynie  5/30

RADGOWSKI WŁADYSŁAW 
Dostępność do świadczeń ginekologiczno-położniczych  
– opieka medyczna na terenach wiejskich  6/117

RAJCZEWSKA MARZENA, BŁASIAK-NOWAK BEATA 
Agenda 2030 w Polsce – przygotowanie do wdrażania celów  
zrównoważonego rozwoju  5/70 
(wersja w języku angielskim s. 77)

SASIN ROBERT 
Program „Moje boisko – Orlik 2012”  
– utrzymywanie przez gminy obiektów sportowych  6/130
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SĘKOWSKI JANUSZ, WŁODARCZYK ZBIGNIEW 
Przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych 
– rozwiązania prawne, infrastrukturalne i organizacyjne  1/70

SZEWCZYK PRZEMYSŁAW, KOTYNIA ZOFIA, TUZIKIEWICZ-GNITECKA GRAŻYNA 
Żywienie pacjentów w szpitalach  
– brak zasad odżywiania chorych w publicznych placówkach  4/77

TOMASZCZYK-PACUŁA KATARZYNA 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej  
– działania dla ochrony zdrowia psychicznego  3/37

TOMASZCZYK-PACUŁA KATARZYNA, MADEJ KRZYSZTOF 
Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych  
– realizacja programu badań naukowych STRATEGMED  6/107

TRZASKOWSKI PAWEŁ 
Monitoring rzek i kontrola oczyszczalni ścieków  
– zadania Inspekcji Ochrony Środowiska  3/61

TUZIKIEWICZ-GNITECKA GRAŻYNA, KOTYNIA ZOFIA, SZEWCZYK PRZEMYSŁAW 
Żywienie pacjentów w szpitalach  
– brak zasad odżywiania chorych w publicznych placówkach  4/77

WALENDZIK GRZEGORZ, WILKOSZ KRZYSZTOF 
Zapobieganie i przeciw działanie przemocy w cyberprzestrzeni  
– ochrona dzieci i młodzieży  1/51

WANIC PIOTR, MARCINKOWSKI TOMASZ 
Tworzenie warunków do nauki niepełnosprawnym studentom 
– wyrównywanie szans edukacyjnych  6/142

WASILEWSKI PIOTR 
Zakażenia szpitalne – nierozwiązany problem w lecznictwie zamkniętym  6/75

WILKOSZ KRZYSZTOF, WALENDZIK GRZEGORZ 
Zapobieganie i przeciw działanie przemocy w cyberprzestrzeni  
– ochrona dzieci i młodzieży  1/51
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WŁODARCZYK ZBIGNIEW, SĘKOWSKI JANUSZ 
Przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych  
– rozwiązania prawne, infrastrukturalne i organizacyjne  1/70

ZALESKI-EJGIERD ANDRZEJ 
Kształcenie kandydatów na nauczycieli i adaptacja 
w szkołach – przygotowanie do wykonywania zawodu  1/85

POZOSTAŁE KONTROLE NIK 
 
Wyniki przekazane do publikacji w grudniu 2017 r. i styczniu 2018 r. – red.  1/102  
Wyniki przekazane do publikacji w lutym i marcu 2018 r. – red.  2/95 
Wyniki przekazane do publikacji w kwietniu i maju 2018 r. – red.  3/75 
Wyniki przekazane do publikacji w czerwcu i lipcu 2018 r. – red.  4/100  
Wyniki przekazane do publikacji w sierpniu i wrześniu 2018 r. – red.  5/84 
Wyniki przekazane do publikacji w październiku i listopadzie 2018 r. – red.  6/157

Państwo i społeczeństwo  

BYCZKOWSKI FILIP 
Nowelizacja procedury administracyjnej – wybrane zmiany  2/114

JĘDRASIK MARCIN  
Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi jako forma PPP  
– zagadnienia wybrane  4/121
 
KALETA SEBASTIAN 
Zbieg postępowań nadzwyczajnych – spór w sprawie reprywatyzacji nieruchomości  6/175

KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA WANDA, SMUGA TADEUSZ, WAŻNIEWSKI PIOTR 
Szara strefa i luka podatkowa w działalności turystycznej  
– jak ograniczyć straty budżetu państwa  5/87

KUKUŁA ZYGMUNT 
Przestępstwo nadużycia władzy  
– odpowiedzialność karna funkcjonariusza publicznego  5/108
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LISZEWSKA AGNIESZKA 
Odpowiedzialność karna za wyłudzeanie podatku VAT  
– konsekwencje wystawienia faktury poświadczającej nieprawdę  6/159

ŁYSZKOWSKI MICHAŁ 
Odory jako prawny problem gospodarki odpadami  
– nowe definicje pilnie potrzebne  2/98

MOSER KAMIL 
Rozwój nadzoru makroostrożnościowego  
– metody zapobiegania kryzysom finansowym  1/106

PASTUSZKA JACEK 
Agresywna optymalizacja podatkowa – unikanie obciążeń związanych z CIT  4/138

SAROTA ANGELINA 
Ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej  
– rynek gazu i energii elektrycznej w Polsce  1/121

SAROTA ANGELINA 
Energetyka jądrowa w Polsce  
– uwarunkowania prawne i procesy decyzyjne  4/102

SMUGA TADEUSZ, KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA WANDA, WAŻNIEWSKI PIOTR  
Szara strefa i luka podatkowa w działalności turystycznej  
– jak ograniczyć straty budżetu państwa  5/87

TABERNACKA MAGDALENA 
Mediacje w postępowaniu administracyjnym  
– uwarunkowania aksjologiczne i prakseologiczne  3/77 

WAŻNIEWSKI PIOTR, KARPIŃSKA-MIZIELIŃSKA WANDA, SMUGA TADEUSZ 
Szara strefa i luka podatkowa w działalności turystycznej  
– jak ograniczyć straty budżetu państwa  5/87

WIECZOREK PAWEŁ 
Czwarta rewolucja przemysłowa – wizja przemysłu nowej generacji.  
Perspektywa dla Polski  3/89 
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WIĘCŁAW-BATOR LIDIA 
Wynagrodzenie za realizację zamówienia na roboty budowlane  
– orzecznictwo sądów i KIO  3/116

Współpraca międzynarodowa  

MAZUR JACEK 
Kontrola Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego  1/143

MAZUR JACEK 
Kontrola organizacji międzynarodowych  2/137

MAZUR JACEK 
Czy wprowadzać pojęcie kontroli strategicznej  3/128
 
MIĘKINA EWA 
Plan pracy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego  1/138

MIĘKINA EWA 
Strategia ETO na lata 2018–2020  2/132

MIĘKINA EWA 
NOK bliżej obywateli  3/131

MIĘKINA EWA 
NOK otwierają się na potrzeby obywateli  6/186

ŻYNDUL KAMILA 
Zasady kontroli publicznej wciąż aktualne  1/136

Z życia NIK  
 
99. rocznica utworzenia Najwyższej Izby Kontroli – red.  1/148 
25-lecie współpracy NOK z Grupy Wyszehradzkiej – red.  3/138 
25. rocznica utworzenia RIO – red.  5/128 
Albański projekt współpracy bliźniaczej zakończony – red.  4/159 
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Dyplom dla rzeszowskiej delegatury – red.  3/141 
Europejscy metodycy pierwszy raz razem – red.  5/128 
Gdańskie posiedzenie Zarządu EUROSAI – red.  2/141 
Indyjska wizyta – red.  5/127 
Konferencja szefów NOK w Sofii – red.  3/139 
Najwyższa Izba Kontroli audytorem OECD – red.  4/158 
NIK zakończyła audyt CERN – red.  3/137 
NIK przeprowadzi partnerski przegląd ETO – red.  4/161 
NOK Azerbejdżanu czerpie z doświadczeń NIK – red.  5/126 
NIK uczy jak walczyć ze smogiem – red.  6/193 
Odnowienie umowy o współpracy z NOK Mołdawii – red.  5/127 
Porozumienie z doradcami podatkowymi – red.  2/142  
Prezes NIK przewodniczącym Komitetu Kontaktowego – red.  5/125 
Raport z kontroli EUI podpisany w siedzibie Izby – red.  4/160 
Rocznica odzyskania niepodległości – red.  6/191 
Rozliczanie VAT w Polsce i Niemczech – red.  3/140 
Spotkanie zarządu EUROSAI w Stambule – red.  6/193 
Upowszechnianie dobrych praktyk kontrolnych – red.  5/129 
Zacieśnianie współpracy z NOK Indonezji – red.  2/142

Recenzje  

CIEŚLAK ZBIGNIEW 
Recenzja książki „Najwyższa Izba Kontroli i aspekty prawne  
funkcjonowania kontroli państwowej”  5/130

ROBACZYŃSKI WOJCIECH 
Recenzja książki „Najwyższa Izba Kontroli i aspekty prawne  
funkcjonowania kontroli państwowej”  5/133

SYGNAŁY O KSIĄŻKACH  1/151, 2/143, 3/142, 4/162, 5/141, 6/194 
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ADDRESS BY PRESIDENT OF THE SUPREME AUDIT OFFICE AT THE PARLIAMENT  
– State Budget Execution in 2017  4/8

ADDRESS BY THE PRESIDENT OF NIK’S AT THE PARLIAMENT  
– NIK Activity Report for 2017  5/8

BEDNARCZYK MARCIN 
Data Anonymization in Audit Proceedings – Government Administration  5/14

BOŻEK WOJCIECH 
Abandonment of Internal Audit  
– Premises for Breaching Public Finance Discipline  3/8

GADOS AGATA 
Interpretation of the Notion “Control” in the Opinion of the Council of NIK  
– Response to Auditee’s Reservations  2/8

JARZĘCKA-SIWIK ELŻBIETA 
Audit Mandate of NIK with Regard to Entrepreneurs  4/45

LIPOWSKI PAWEŁ 
Auditing of Medical Entities – Selected Legal Aspects  6/32

MAZUR JACEK 
Cooperation Between the European Court of Auditors and Supreme Audit  
Institutions of the Member States in Audits (Polish version p. 46)  6/61

Annual  
Contents 2018
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MINKOWSKI JÓZEF 
Coordinated Ad�Hoc Audits  
– Audits Conducted by NIK in the Years 2014–2016  3/20

PADRAK RAFAŁ 
The Reformationis�in�Peius in the NIK Disciplinary Procedure  
– Proceedings Applied to Nominated Auditors  1/24
PADRAK RAFAŁ 
Legal Basis of NIK Audits with Regard to Entrepereneurs  4/25

RÓG ŁUKASZ 
Do Auditors Need Civil Procedural Immunity – Performing Official Duties  6/19

RYCERSKI MARIUSZ 
The Notion and the Essence of a Document in the Polish Legal System  
– Complexity of the Issue  1/41

SERLIKOWSKA AGNIESZKA 
Notion of Official Food Controls – Definition Aspects  2/17

SZUSTAKIEWICZ PRZEMYSŁAW 
Legal Position of President of Personal Data Protection Office  
– Effective Protection of Personal Data  6/8

SZYC RYSZARD (ED.) 
NIK Work Plan for the year 2018  1/8

FINDINGS OF NIK AUDITS 

BŁASIAK-NOWAK BEATA, RAJCZEWSKA MARZENA 
Preparedness for Implementation of Agenda 2030 in Poland  
– Sustainable Development Goals  5/77

BORKOWSKI PIOTR, JASIURSKA-KLUCZEK EWA 
System for Storing Personal and Remuneration Documentation of Employers 
– Implementation of Rights to Pension-Related Benefits  2/31

GNIADEK LILA 
Access to and Financing of Laboratory Diagnostics  
– An Important Source of Medical Information  2/43
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GNIADEK LILA, MAZUREK GRAŻYNA 
Preventive Care for Children and School Children  
– Shaping Pro-Health Attitudes  6/89

GOSTYŃSKA MARIA M. 
Prevention and Treatment of Type 2 Diabetes  
– Fight Against the Disease and Health Education  4/60

HANDZEL MIECZYSŁAW 
Military Assets Management – Army Units with Low Development Indicator  2/84

JASIURSKA-KLUCZEK EWA, BORKOWSKI PIOTR 
System for Storing Personal and Remuneration Documentation of Employers 
– Implementation of Rights to Pension-Related Benefits  2/31

KOSTĘPSKI KONRAD, MIŁOŃ MIROSŁAW 
Professional Activation of Youngsters by Voluntary Labour Corps  
– Prevention of Unemployment and Social Exclusion  5/57

KOTYNIA ZOFIA, SZEWCZYK PRZEMYSŁAW, TUZIKIEWICZ-GNITECKA GRAŻYNA 
Catering for Patients in Hospitals – Meals Not Appropriate for Patients’ Health  4/77

KROPIOWSKI RADOSŁAW 
Performance of Day-Care Rooms in Schools  
– Assistance in Learning and Development of Students’ Interests  2/74

MACIEJEWSKI MACIEJ 
Concessions for Searching and Identification of Natural Resources  
– Ensuring Poland’s Energy Security  5/42

MADEJ KRZYSZTOF, TOMASZCZYK-PACUŁA KATARZYNA 
Prevention and Treatment of Diseases of Civilisation  
Implementation of the STRATEGMED Research Programme  6/107

MARCINKOWSKI TOMASZ, WANIC PIOTR 
Creating Supportive Classroom Environments for Disabled Students  
– Equalisation of Educational Opportunities  6/142

MAZUREK GRAŻYNA, GNIADEK LILA 
Preventive Care for Children and School Children  
– Shaping Pro-Health Attitudes  6/89
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MIŁOŃ MIROSŁAW, KOSTĘPSKI KONRAD  
Professional Activation of Youngsters by Voluntary Labour Corps  
– Prevention of Unemployment and Social Exclusion  5/57

MUSIOŁ MICHAŁ, PANASIUK ANDRZEJ 
Importance of the Assessment of Forecasted Impact of Legal Regulations  
– the Law Establishment Process  2/60

OSTASZEWSKI RYSZARD 
Tasks of Provincial Road Managers  
– Safety and Convenience of Travelling  6/150

PANASIUK ANDRZEJ, MUSIOŁ MICHAŁ 
Importance of the Assessment of Forecasted Impact of Legal Regulations  
– the Law Establishment Process  2/60

PANASIUK ANDRZEJ 
Frequency Management versus Innovative Economy Development  
– Telecommunications, Radio Broadcasting and Television  3/48

PANASIUK ANDRZEJ, POPŁAWSKA MONIKA 
Security of Genetic Research – Modern Technologies in Medicine  5/30

PANKOWSKA MARTA 
Aesthetic Chaos in Polish Cities – Public Spatial Management  4/87

POPŁAWSKA MONIKA, PANASIUK ANDRZEJ 
Security of Genetic Research – Modern Technologies in Medicine  5/30

RADGOWSKI WŁADYSŁAW 
Access to Gynecological and Obstetrical Services  
– Healthcare in Rural Areas  6/117

RAJCZEWSKA MARZENA, BŁASIAK-NOWAK BEATA 
Preparedness for Implementation of Agenda 2030 in Poland  
– Sustainable Development Goals  5/77

SASIN ROBERT 
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– Maintaining Sports Facilities by Municipalities  6/130
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SĘKOWSKI JANUSZ, WŁODARCZYK ZBIGNIEW 
Preparedness for Rescue Actions on Motorways and Carriageways  
– Legal, Infrastructural and Organisational Solutions  1/70
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– Activities Aimed to Protect Mental Health  3/37

TOMASZCZYK-PACUŁA KATARZYNA, MADEJ KRZYSZTOF 
Prevention and Treatment of Diseases of Civilisation  
Implementation of the STRATEGMED Research Programme  6/107
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– Tasks of the Environmental Protection Inspectorate  3/61
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Catering for Patients in Hospitals – Meals Not Appropriate for Patients’ Health  4/77
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Prevention and Counteracting of Cyberbullying  
– Protection of Children and Youngsters  1/51

WANIC PIOTR, MARCINKOWSKI TOMASZ 
Creating Supportive Classroom Environments for Disabled Students  
– Equalisation of Educational Opportunities  6/142

WASILEWSKI PIOTR 
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Criminal responsibility for VAT Fraud – Concequences of Issuing Untrue Invoices  6/159
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Auditing   8
  
PRZEMYSŁAW SZUSTAKIEWICZ: Legal Position of President of Personal  
Data Protection Office – Effective Protection of Personal Data   8
The General Data Protection Regulation (RODO), which replaced Directive 95/46/
EC on the protection of personal data adopted over twenty years ago, has strengthened 
the position of the national body supervising personal data protection. The supervision 
body should now be completely independent of the government administration and 
have appropriate resources to effectively implement the provisions of RODO. The 
competence of the Polish supervision body are set forth in the Act of 10th May 2018 
on the protection of personal data. In place of the General Inspector for Personal Data 
Protection (GIODO) a new body has been appointed – the President of the Personal 
Data Protection Office (PUODO). The Act also presents in detail the principles and 
course of control proceedings of PUODO, including, in the first place, the rights and 
duties of the entity subject to control. 

ŁUKASZ RÓG: Do Auditors Need Civil Procedural Immunity  
– Performing Official Duties   19
In his article, the author presents the binding legal regulations that allow for suing an 
auditor in connection with the contents of the post-audit statement, especially the 
assessment of the audited activity, as well as the selected judicature in this regard. 
The author aims to answer the question whether there is the need for strengthening 
the independence of auditors at the institutional level, through providing them with 
a formal immunity that would protect them against claims which can be made on the 
basis of the civil law, especially regarding infringement of personal interests. 

PAWEŁ LIPOWSKI: Audit of Medical Entities – Selected Legal Aspects   32
The article presents the issues related to auditing of medical entities, on the basis of 
the provisions of the Act of 15th April 2011 on medical activities, and the Act of 27th 
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August 2004 on healthcare services financed from public funds. The discussion on the 
provisions has been accompanied with the author’s commentary, which focuses on the 
conditions for audit proceedings in such entities.

JACEK MAZUR: Cooperation between the European Court of Auditors  
and SAIs of European Union Member States in Audits   61
The mandate of the European Court of Auditors (ECA) and Supreme Audit Institutions 
(SAIs) of the European Union Member States – with regard to auditing of the management 
and utilisation of EU funds – overlap to some extent. The ECA and SAIs also partially 
share the stakeholders – the citizens of the European Union. As a result, cooperation 
of these bodies seems natural. In his article, the author presents the main areas of 
cooperation between the ECA and SAIs: participation of SAIs in the Court’s audit visits 
in the Member States, the activities aimed to mitigate the risk of duplicated audits, 
and cooperative audits.

FINDINGS OF NIK AUDITS   75

PIOTR WASILEWSKI: Hospital Infections – an Unresolved Problem  
in Inpatient Treatment   75
Hospital infections result in complications of the original disease, which frequently 
leads to disabilities or even to death. They also pose a problem for the very medical 
entities, due to prolonged stays in hospitals and increased costs of the services provided. 
Therefore, the Supreme Audit Office decided to conduct the first planned coordinated 
audit in the area. The audit seems to be especially important in the context of increased 
drug resistance of micro-organisms, which do not react to the available antibiotics, and 
the growing number of patients infected with pathogens resistant to many drugs, being 
very difficult to eliminate from hospitals. 

LILA GNIADEK, GRAŻYNA MAZUREK: Preventive Care for Children  
and School Children – Shaping Pro-Health Attitudes   89 
The Supreme Audit Office evaluated the healthcare system for children and school 
children, especially with regard to preventive care. The audit covered the years 2015–2017. 
It examined whether the current organisation of the healthcare system allowed for 
effective utilisation of the financial and human resources, and whether children and 
youngsters were provided with the required preventive and treatment services, and 
whether equal access to such services is ensured. NIK also audited whether the measures 
for improving the system were systematically implemented, as well as the activities 
aimed at satisfying both children and their parents or legal guardians. 
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KATARZYNA TOMASZCZYK-PACUŁA, KRZYSZTOF MADEJ: Prevention  
and Treatment of Diseases of Civilisation – Implementation  
of the STRATEGMED Research Programme   107
The National Research Programme was the foundation for the development and implementation 
of strategic research and development programmes by the National Centre for Research and 
Development (NCBR). On the basis of the programme, the NCBR implemented the programme 
“Prevention and Treatment of Diseases of Civilisation – STRATEGMED”, which was adopted 
on 21st June 2012 with the budget of PLN 800 million. This was the first strategic programme 
within the new model for supporting research and development. Its main objective was to 
achieve a significant progress in the fight against the diseases of civilization and regenerative 
medicine on the basis of the results of research and development works conducted within 
the programme. NIK carried out an audit of this programme’s implementation. 

WŁADYSŁAW RADGOWSKI: Access to Gynaecological and Obstetrical  
Services – Healthcare in Rural Areas   117 
In eight regions audited by NIK in 2016 and 2017, the gynaecological and obstetrical 
services for outpatients were provided – respectively in the two audited years – in 1,204 
and 1,170 clinics, out of which only 199 (16.5%) and 181 (15.5%) were located in rural 
areas, while 361 (30%) and 357 (30.5%) in the municipal-rural local units. In 2016, the 
number of gynaecological-obstetrical clinics was from 72 (Podlaskie Region) to 300 
(Wielkopolskie Region), including from six in rural areas in the Podlaskie Region and 
seven in the Opolskie Region, to 50 in the Podkarpackie Region and 41 in the Łódzkie 
Region (22.2%). A year later, the access to the services of gynaecological-obstetrical 
clinics for rural citizens further deteriorated.

ROBERT SASIN: “My Playground – Orlik 2012” Programme  
– Maintenance of Sports Facilities by Municipalities   130
In his article, the author presents the most important findings of the audit of the management 
of the Orlik Playgrounds by municipalities, as well as the results of the questionnaire 
conducted in 1,686 local self-government units regarding the technical condition of the 
playgrounds, the employment of sports activities organisers, and public funds allocated 
to the Orliks. The audit covered the years 2013-2017 (until 16th October 2017). 

TOMASZ MARCINKOWSKI, PIOTR WANIC: Creating Supportive  
Classroom Environment for Disabled Students – Equalisation  
of Educational Opportunities   142 
The situation of disabled students in Polish schools and universities has improved over 
the last years, however it is still not perfect. As NIK’s audit showed, in many places 
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barriers still exist, which makes it impossible for the disabled to function in the same 
way as able students do. Problems stem from the construction of buildings, which are 
not adjusted to the needs of the disabled, unfriendly technical facilities and difficulties 
with accessing the full educational offer. Despite these shortages, the majority of the 
schools have not fully used the funds they receive for current support for the disabled.

RYSZARD OSTASZEWSKI: Tasks of Provincial Road Managers  
– Safety and Convenience of Travelling   150 
The maintenance of the appropriate condition of the road infrastructure, as well as 
the regularity of its management, significantly affect the improvement of safety and 
convenience of regional movement. In this context, the Supreme Audit Office conducted an 
audit of the activities of the road administrators in the Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie 
and Podlaskie Regions (these units managed 6,701.5 km of roads in total), and in the 
Municipal Road Administration (MZD) in Płock and in Warsaw. The audit covered the 
entities that manage ca. 23.6% of the regional roads in Poland.

OTHER AUDITS OF NIK   157  

Audit Findings Published in October and November 2018 – ed.   157
In this section, we present the audits that the Supreme Audit Office completed in 
selected areas, and that have been published in the form pronouncements on audit 
results. In this issue of our bimonthly, we discuss the following audits: waters polluted 
with nitrogen compounds; depression prevention and treatment; direct payments to 
farmers; establishing conditions for disabled students; adjusting public space to the 
needs and capabilities of elderly people and the disabled; supervision of State Treasury 
enterprises; share of renewable sources of energy; respecting the rights of electric energy 
consumers; quality of higher education schools; IT safety; solutions to socio-economic 
problems of the inhabitants of cities; protection of archaeological monuments.

State and Society   159

AGNIESZKA LISZEWSKA: Criminal Responsibility for VAT Fraud  
– Consequences of Issuing Untrue Invoices   159
In her article, the author presents the legal status that has been in force since the 
amendments of the Criminal Code with regard to VAT fraud related crimes. The huge 
losses that the State Treasury suffered due to such frauds, in relation to organised 
criminal gangs, made the legislator amend the Criminal Code with the new types of 
crimes against reliability of documents, which can be severely punished.
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SEBASTIAN KALETA: Extraordinary Proceedings – Disputes Concerning  
Reprivatisation of Warsaw Real Estate   175
In his article, the author discusses the mandate of the Mayor of Warsaw and the 
Committee for Reprivatisation of Warsaw real estate, based on the decision on the 
competence dispute by the Supreme Administrative Court (NSA). The objective of 
the article is to compare the competence of the two bodies with regard to starting and 
verifying the reprivatisation decisions issued by the Mayor of Warsaw, and to assess the 
relations between these competences – in case extraordinary proceedings coincide in 
the administrative proceedings. 

International Cooperation   186

EWA MIĘKINA – SAIs Open to the Needs of Citizens  
– Contact Committee Meeting   186
The meeting of the Contact Committee, held on 11-12 October 2018 in Dubrovnik, was 
dedicated, in the first place, to all the issues related to the improvement of cooperation 
between the audit institutions and the citizens of the European Union, and openness to 
their needs. An important item on the meeting agenda was taking over of the position of 
the Contact Committee Chair by the President of the Supreme Audit Office. President 
Kwiatkowski will be in this function until the next Contact Committee meeting, to 
be held in June 2019.

NIK In Brief   191
  
NIK Celebrated 100th Anniversary of Poland’s Independence – ed.   191 
One hundred years after Poland regained independence – on 11th November 2018 
– President of NIK Krzysztof Kwiatkowski participated in the state ceremonies organised 
on this occasion: the Holly Mass in the Temple of Divine Providence (Polish: Świątynia 
Opatrzności Bożej), the change of the guard at the Tomb of Unknown Soldier (Polish: 
Grób Nieznanego Żołnierza), and in post-mortem awarding of the Order of the White 
Eagle (Polish: Order Orła Białego) to 25 outstanding late Poles. The anniversary was 
also celebrated in the NIK Regional Branches. In the office in Bydgoszcz, the staff sang 
the national anthem together with thousands of the city inhabitants; in Lublin our 
delegation participated, among others, in the unveiling of the Independence Flagpole 
(Polish: Maszt Niepodległości), while in Rzeszów a special parade was organised of the 
soldiers of the 21st Highland Brigade (Polish: 21. Brygada Strzelców Podhalańskich) 
and the Independence Run. 
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NIK Shows How to Fight Smog – ed.   193 
The Supreme Audit Office decided, together with the United Nations’ Global Compact 
Network Poland, the Kraków Smog Alarm and with support of the World Bank, to launch 
an education campaign among Polish citizens aimed to inform about the negative impact 
of the polluted air on people’s health, and on ways to improve air quality.
  
Meeting of EUROSAI Governing Board in Istanbul – ed.   193 
In Istanbul, an annual meeting of the Governing Board of the European Organisation of 
Supreme Audit Institutions (EUROSAI) took place on 20-21 November 2018. In the 
meeting, eight SAI Heads participated, including President of NIK Krzysztof Kwiatkowski, 
who since 2017 has been the Vice-Chair of the organisation.
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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�ze�standardami�i�zaleceniami�Commitee�on�Publication�Ethics�(COPE)� 
oraz�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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Dane nabywcy:

1. Nazwa firmy/imię nazwisko

2. Adres (miasto, kod, ulica, nr domu i mieszkania)

3. NIP

4. Adres poczty elektronicznej

5. Liczba kompletów

Dane sprzedawcy:

1. Nazwa firmy: Najwyższa Izba Kontroli, Redakcja „Kontroli Państwowej”

2. Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57

3. Numer faksu: (22) 444 53 27

KUPON PRENUMERATY

PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE 

Szanowni Prenumeratorzy! 

Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2019 r. wynosi 108 zł + 5% VAT (113,40 zł)  
za 1 komplet, czyli 6 zeszytów (18,90 zł za jeden zeszyt). 
Prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy firmy, dokładnego  
adresu oraz numeru NIP, a należności za prenumeratę prosimy uiszczać dopiero po otrzymaniu 
faktury z podaną kwotą.

Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.
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Projekt graficzny: Studio Graficzne FILE

Skład i łamanie: Sławomir Jakoniuk

Druk i oprawa: Wydział Wydawniczy NIK

Nakład 850 egz.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) pisma.

Prenumerata
tel. 22 444 57 81, 22 444 54 01, 22 444 53 11

Cena egzemplarza – 18 zł + VAT. Prenumerata roczna – 108 zł + VAT

Wpłaty na konto: NBP O/O Warszawa, 

nr 14 1010 1010 0036 8122 3100 0000, Najwyższa Izba Kontroli


