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Od stu lat w służbie obywatelom

Sto lat temu w dekrecie o Najwyższej Izbie Kontroli 
Państwa, przyjętym przez Radę Ministrów, a następ-
nie 7 lutego 1919 roku podpisanym przez Naczelnika 
Państwa Józefa Piłsudskiego1, znalazły się słowa, 
które określiły jasno misję Izby. Powołano ją do: 
„stałej, a wszechstronnej kontroli dochodów i wy-
datków państwowych, prawidłowości administrowa-
nia majątkiem państwa oraz gospodarki instytucji, 
zakładów fundacji i funduszów, tudzież jednostek 
samorządowych i miast (…)”. Misja ta pozostaje ak-
tualna. Najwyższa Izba Kontroli w imieniu obywateli 
sprawdza, jak różnego rodzaju instytucje oraz pod- 
mioty gospodarcze wykorzystują publiczne pieniądze. 

Rok po wydaniu dekretu, w lutym 1920 ro ku, 
pierwszy prezes Najwyższej Izby Kontroli Państwa 
Józef Higersberger stwierdził w piśmie kierowanym 
do Sejmu, że „wykonywanie (…) kontroli (…) wykazało już bardzo dodatni i skuteczny 
jej wpływ na prawidłowość administracji państwowej (…)”.

Zapewne każdy kolejny prezes działający w ramach porządku demokratycznego mógł-
by oznajmić to samo parlamentarzystom i obywatelom: kontrole prowadzone przez Izbę 
przyczyniają się do naprawy państwa. I równocześnie, podobnie jak Józef Higersberger 
i jego następca Jan Żarnowski, każdy z prezesów kierujących NIK w warunkach wolno-
ści i demokracji, także po 1989 roku, musiałby przypomnieć, że fundamentem rzetelnej 
kontroli jest niezależność NIK w wykonywaniu ustawowych obowiązków.

Ojcowie założyciele II i III Rzeczy pospolitej dobrze wiedzieli, że z szacunku dla obywa-
teli trzeba wiarygodnie oceniać jak wydawane są publiczne pieniądze. Może zajmować 
się tym wyłącznie instytucja niezależna od rządu, której organom i kontrolerom zostaną 
stworzone daleko idące gwarancje swobody działania, aby nie obawiali się, że sformu-
łowanie krytycznej oceny może narazić ich na jakiekolwiek sankcje. 

1 Dekret z 7 lutego 1919 r. o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa, Dziennik Praw Państwa Polskiego nr 14, poz. 183.
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Dlatego w ustawach określających działanie NIK, zarówno tej pierwszej z 3 czerwca 
1921 roku2, opracowanej pod kierunkiem Józefa Higersbergera, jak i w ostatniej z 23 grudnia 
1994 roku3, przygotowanej pod kierunkiem prezesa NIK prof. Lecha Kaczyńskiego, zagwa-
rantowano niezależność Najwyższej Izbie Kontroli, członkom jej Kolegium oraz wszyst-
kim kontrolerom. 

Zarówno w pierwszej ustawie, jak i w obecnie obowiązującej zadbano również o obiekty-
wizm wyników kontroli, wprowadzając zasadę kolegialności przy określaniu ich ostatecz-
nego kształtu. Rezultaty kontroli ustalane są w wyniku kilkuetapowego procesu z udziałem 
wielu kontrolerów, a ostatecznie, w razie konieczności rozstrzygania najpoważniejszych 
zastrzeżeń, także z udziałem Kolegium NIK. 

Niezwykle istotne dla niezależności i prawidłowego funkcjonowania Izby, a co za tym idzie, 
zagwarantowania obywatelom rzetelnej kontroli wydawania publicznych pieniędzy, 
było umieszczenie NIK w konstytucji. W czasach II Rzeczypospolitej odpowiednie przepisy 
dotyczące Izby jako naczelnego organu kontroli państwowej znalazły się w Konstytucjach 
– marcowej4 i kwietniowej5 oraz w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej z 1997 roku6. 
To właśnie ten najważniejszy akt prawny, fundament porządku prawnego Rzeczypospolitej 
stanowi o pozycji ustrojowej NIK. Na mocy artykułu 202 ust.2 Konstytucji RP Najwyższa 
Izba Kontroli podlega jedynie Sejmowi. Jak zgodnie twierdzą komentatorzy, podległość 
ta nie dotyczy w żaden sposób dokonywania ustaleń kontrolnych i formułowania ocen. 
W tym obszarze Izba jest w pełni samodzielna i niezależna. 

Potwierdza to wyrok Trybunału Konsty tucyjnego. Organ ten, stojący na straży zgodności 
ustaw i norm prawa rangi podstawowej z Konstytucją, wydając wyrok 1 grudnia 1998 roku, 
w sposób niebudzący wątpliwości stwierdził, że owa podległość realizowana jest w zakre-
sie kompetencji organów Sejmu wobec NIK konkretnie wskazanych w Konstytucji i usta-
wach i nie daje podstawy do naruszenia istoty samodzielności Najwyższej Izby Kontroli. 
Współbrzmiąca z Konstytucją RP ustawa o NIK cały proces dochodzenia do ustaleń 
i formułowania ocen opisuje jako wyłączną kompetencję Izby.

Jest to zgodne z międzynarodowymi standardami kontroli i audytu, a zwłaszcza 
z Deklaracją z Limy, przyjętą przez IX Kongres Międzynarodowej Organi zacji Najwyższych 
Organów Kontroli (INTOSAI) w 1977 roku7. Wagę tej deklaracji podkreśliła w swoich 
rezolucjach z 2011 i 2014 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych. 

W swojej najnowszej historii Najwyższa Izba Kontroli, realizując międzynaro-
dowe standardy audytu i kontroli, współtworzy i wspiera funkcjonowanie zarówno 
INTOSAI, jak i Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kon troli (EUROSAI). 

2 Ustawa z 3.6.1921 o kontroli państwowej, Dz.U. nr 51, poz. 314.
3 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. z 2017 r., poz. 524 ze zm.
4 Ustawa z 17.3.1921, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 44, poz. 267.
5 Ustawa konstytucyjna z 23.4.1935, Dz.U. nr 30, poz. 227.
6 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997, Dz.U. nr 78, poz. 483.
7 Deklaracja z Limy w sprawie zasad kontroli, w: Standardy�i�wytyczne�INTOSAI, NIK, Warszawa 2011.
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W maju 2017 roku EUROSAI wybrała na wiceprzewodniczącego Zarządu prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli. 

Równie ważne są związki NIK z Euro pejskim Trybunałem Obrachunko wym (ETO) 
– instytucją odpowiedzialną za kontrolę finansów UE. Wejście do Unii Europejskiej 
w 2004 roku nie tylko stworzyło szansę gospodarczego i cywilizacyjnego awansu Polski, 
ale i nałożyło na nasz kraj wiele zobowiązań. Część z nich dotyczy działań na rzecz 
rozliczalności i przejrzystości wykorzystywania środków unijnych. Polscy kontrolerzy 
sprawdzają wydatkowanie pieniędzy pochodzących z UE, bardzo często współdziałając 
z audytorami z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 

Przemiany społeczno-polityczne, zapoczątkowane w latach 80. XX wieku powstaniem 
ruchu „Solidarność”, a później wyborami czerwcowymi w 1989 roku i utworzeniem rządu 
Tadeusza Mazowieckiego, prowadzące do odrodzenia niezawisłego sądownictwa, wolnych 
wyborów do parlamentu i wreszcie przyjęcia Konstytucji RP, wejścia Polski do NATO 
oraz UE – stworzyły warunki do rozwoju wszystkich instytucji demokratycznego państwa, 
w tym Najwyższej Izby Kontroli. 

Na współczesną kondycję NIK, funkcjonującej od czerwca 1989 roku w odzyskują-
cym wolność i pełną suwerenność państwie, złożyła się praca kilku pokoleń kontrolerów 
oraz tak wybitnych prezesów, jak profesorowie: Walerian Pańko i Lech Kaczyński, którzy 
tworzyli zręby nowoczesnej kontroli państwowej.

Przełomową dla NIK w III Rzeczypospolitej stała się kontrola Funduszu Obsługi 
Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ). Michał Falzmann, kontroler, który w 1991 roku 
ujawnił największe nieprawidłowości w FOZZ, wszedł do historii Polski jako urzędnik 
bezkompromisowo walczący o praworządność.

W jakiej kondycji znajduje się NIK dzisiaj, na początku 2019 roku? Blisko 50% dorosłych 
Polaków – niezależnie od sympatii politycznych – uważa, że NIK pracuje dobrze lub bardzo 
dobrze. Liczba osób pozytywnie oceniających pracę Izby wzrasta w ostatnich latach, dlatego 
też Najwyższa Izba Kontroli jest obecnie jedną z najlepiej postrzeganych instytucji w Polsce.

Raporty NIK są bardzo dobrze przyjmowane również przez przedstawicieli mediów 
oraz zewnętrznych ekspertów krajowych i zagranicznych. Podkreślają oni wysoką jakość 
prezentowanych przez NIK ustaleń, ocen i wniosków oraz ich istotne znaczenie dla pro-
cesu naprawy państwa. 

Informacje, w których NIK przedstawia wyniki kontroli trafiają nie tylko do opinii 
publicznej, ale przede wszystkim są prezentowane na posiedzeniach komisji sejmowych. 
Sejm jest bowiem na mocy Konstytucji i ustawy o NIK głównym odbiorcą raportów po-
kontrolnych. W ubiegłym roku wszystkie komisje sejmowe w swoich opiniach skierowa-
nych do Komisji do spraw Kontroli Państwowej oceniły pracę Najwyższej Izby Kontroli 
pozytywnie i bez uwag. 

Bardzo istotne dla oceny współczesnej kondycji NIK jest również zaufanie, jakim Izba 
cieszy się na arenie międzynarodowej. Niemal każdego roku Najwyższa Izba Kontroli 
jest wybierana przez ponadnarodowe gremia do pomocy krajom, które aspirują do człon-
kostwa w UE oraz do prowadzenia audytu prestiżowych instytucji i organizacji, takich 
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jak Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN), Rada Europy czy Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 

Jeśli dodać do tego bardzo dobre oceny zawarte w wynikach kolejnych audytów zewnętrz-
nych, jakim na zlecenie Marszałka Sejmu RP poddawana jest Najwyższa Izby Kontroli, 
można jednoznacznie stwierdzić, że NIK po stu latach istnienia ma się dobrze. Warto 
podkreślić, że twierdzenie to nie opiera się na zapewnieniach lub życzeniach pracowni-
ków lub kierownictwa Izby, a wynika z zewnętrznych ocen: obywateli, posłów z komisji 
sejmowych, audytora zewnętrznego, mediów, ekspertów branżowych, a także organizacji 
międzynarodowych. 

Tak dobre oceny nie byłyby możliwe bez znakomitej kadry kontrolerów i wspierają-
cych ich pracowników administracyjnych. W NIK pracuje blisko 1600 osób doskonale 
wykształconych, nierzadko z dużym doświadczeniem zdobytym w różnych instytu-
cjach państwowych i samorządowych, często po studiach podyplomowych, z doktora-
tami, władających językami obcymi. To ważne, zwłaszcza jeśli się pamięta, że główną 
bolączką rodzącej się w 1919 roku Najwyższej Izby Kontroli Państwa była nie zawsze 
dostateczna jakość kadr. Z czasem do Izby zaczęli trafiać coraz lepiej przygotowani 
pracownicy. Dzisiaj wszyscy mianowani kontrolerzy mają ukończone wyższe studia 
oraz aplikację kontrolerską, która jest rozwiązaniem unikalnym w skali europejskiej 
i światowej. Każdy z kontrolerów przez rok uczestniczy w wykładach i zajęciach prak-
tycznych przygotowujących go do służby w tym zawodzie. Aplikacja zakończona komi-
syjnym egzaminem jest obowiązkowym wymogiem poprzedzającym akt mianowania. 

Grupa blisko 1200 kontrolerów przeprowadza każdego roku w całym kraju ponad 
2200 kontroli. Do najważniejszych należy kontrola wykonania budżetu państwa, która 
w istocie składa się z ponad 300 jednostkowych badań kontrolnych. 

Obok ponad stu kontroli planowych, obejmujących najważniejsze dla życia obywateli 
obszary państwa, NIK przeprowadza każdego roku również ponad sto kontroli doraź-
nych, reagując w ten sposób na pojawiające się sygnały o istotnych, bieżących nieprawi-
dłowościach. Źródłem tych sygnałów są najczęściej skargi i wnioski od obywateli, którzy 
mając zaufanie do Izby, kierują ich rocznie ponad 5 tysięcy. Pogrupowane wedle dziedzin 
i zagadnień stanowią cenną inspirację do sformułowania tematów kontroli.

Wszystkie kontrole są rodzajem pracy organicznej na rzecz naprawy państwa. Nie tylko 
dlatego, że każdego roku przynoszą Skarbowi Państwa około 100 milionów zł korzyści 
finansowych oraz skutkują złożeniem od 70 do ponad 100 zawiadomień o podejrzeniu 
możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez kontrolowanych. Na podsta-
wie kontroli prowadzonych rzetelnie i zgodnie z międzynarodowymi standardami Izba 
przedstawia oceny oraz rekomenduje zmiany. 

Każdego roku NIK formułuje ponad 4 tysiące wniosków pokontrolnych. Ponad 80% 
z nich, przedstawionych kontrolowanym podmiotom, przede wszystkim w wystąpieniach 
pokontrolnych, zostaje zrealizowanych jeszcze w czasie kontroli lub bezpośrednio po jej za-
kończeniu. 
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Trzeba jasno stwierdzić, że odpowiedzialność za wdrożenie wniosków NIK, które nie są ob-
ligatoryjne, spoczywa na kontrolowanych. W państwach demokratycznych naczelne organy 
kontroli (NOK) mają zbadać dany obszar, ujawnić nieprawidłowości, dostarczyć rzetel-
nej wiedzy w raporcie pokontrolnym, wraz ze sformułowanymi wnioskami, za wdrożenie 
których odpowiada kontrolowany podmiot lub nadzorujący go organ.

Choć wagi formułowanych wniosków nikt nie kwestionuje, nie one stanowią jednak o po-
trzebie istnienia Najwyższej Izby Kontroli. Nie przesądzają o tym również ani zawiado-
mienia kierowane do prokuratury, ani uzyskane dla Skarbu Państwa korzyści finansowe. 
Najważniejszą rolą NIK jest dostarczanie – parlamentarzystom oraz przedstawicielom 
władzy wykonawczej – rzetelnej, pogłębionej i obiektywnej informacji o różnych istotnych 
dla kraju sprawach. Równocześnie upubliczniane, informacje te trafiają do wszystkich 
obywateli, którzy w demokratycznym państwie mają fundamentalne i niezbywalne prawo 
do uzyskania wiedzy na temat funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych 
oraz różnego rodzaju podmiotów korzystających z publicznych środków. Wolni obywa-
tele muszą bowiem wiedzieć, jak publiczne agendy wykonują swoje ustawowe zadania 
i wydają wspólne pieniądze. 

W czasach niesprawdzonych informacji (fake news), wszechobecnej politycznej propa-
gandy, rezygnacji z jakości w wielu mediach, pośpiesznych wpisów do Internetu, powierz-
chownych analiz, wreszcie w czasach zagrożenia dla demokracji sterowaną z zewnątrz 
dezinformacją, niezwykle ważne staje się istnienie niezależnej, dysponującej świetnie 
wykształconą kadrą, apolitycznej instytucji, która jest zdolna do przedstawiania pogłę-
bionych i obiektywnych raportów o stanie państwa. 

Współczesny świat potrzebuje rzetelnej informacji. Bez niej będzie bardzo trudno bu-
dować demokrację. Rola Najwyższej Izby Kontroli jest więc nie do przecenienia. Wydaje 
się, że dziś, sto lat po powstaniu Izby, jej znaczenie wciąż wzrasta. Demokratyczne pań-
stwo nie może się obyć bez rzetelnej, wyczerpującej i obiektywnej informacji dostarczanej 
przez niezależną instytucję, której misja została określona w 1997 roku w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu jakże podobnym do sformułowanej w dekrecie 
z 7 lutego 1919 roku oraz Konstytucjach II RP. 

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
prezes Najwyższej Izby Kontroli
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Najwyższa Izba Kontroli obchodzi jubileusze razem z państwem, które odzyskało nie-
podległość zaledwie trzy miesiące przed jej utworzeniem. Izba od początku je wspierała. 
Odbywało się to zarówno przez „stałą, a wszechstronną kontrolę dochodów i wydatków”, 
o czym stanowił dekret Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, jak i dzięki analizom 
oraz badaniom, które NIK podejmowała. Pod tym względem nic się nie zmieniło. 

W artykule otwierającym jubileuszowe, dwuzeszytowe wydanie „Kontroli Państwowej” 
akcentuje to prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Zwraca uwagę jak ważne dla obywa-
teli jest istnienie niezależnej, profesjonalnej, apolitycznej instytucji, która przedstawia 
obiektywne raporty o stanie państwa. Byłoby to niemożliwe bez określenia ram działa-
nia instytucji, jej miejsca w systemie prawnym, wyposażenia w kompetencje pozwalają-
ce na swobodę działania w konkretnej rzeczywistości. Tym sprawom poświęca artykuł 
prof. Andrzej Sylwestrzak. 

Najważniejszym zadaniem Izby od chwili jej powołania były kontrole dochodów i wy-
datków publicznych. Ewolucję metod ich badania oraz specyfikę kontroli budżetowych 
przybliża dr Wojciech Misiąg. O roli NIK w zapewnianiu ładu finansowego pisze zaś 
dr Wojciech Robaczyński, przedstawiając znaczenie jej działalności dla systemu dyscy-
pliny finansów publicznych.

Kolejne artykuły dowodzą wpływu kontroli Izby na różne dziedziny życia państwa. 
Szefowie i doświadczeni kontrolerzy trzech departamentów, posługując się przykładami 
wybranych badań kontrolnych pokazują, jak dzięki pracy NIK zmienia się nasza rzeczy-
wistość. Traktują o tym artykuły: dra Bogdana Skwarki, dyrektora oraz wicedyrektorów: 
Marii Kobierskiej, Dariusza Łubiana i Dariusza Zieleckiego z Departamentu Administracji 
Publicznej; Marka Bieńkowskiego, dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, a także Piotra Wasilewskiego, dyrektora Departa mentu Zdrowia. 

Oprócz aktywności ulokowanych w centrali jednostek kontrolnych, przedstawiamy 
historię, działalność i ludzi delegatur NIK. Poświęciliśmy im drugi zeszyt tego wydania.

Z okazji 100-lecia utworzenia Najwyższej Izby Kontroli metody prowadzenia kontroli 
i działalność jednostek odpowiedzialnych za pozostałe obszary funkcjonowania państwa 
przybliżymy w kolejnych numerach „Kontroli Państwowej”.

Redakcja

„Kontrola Państwowa” na jubileusz NIK
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Konstytucyjna pozycja Najwyższej Izby Kontroli wskazuje na  jej trwałe zdo
bycze, dające gwarancję stabilności i  niezależności działania, a  obywatolom 
instytucję stojacą na straży gospodarowania środkami i mieniem publicznym. 
Charakter NIK określił już dekret z 7 lutego 1919 r., wydany kilka miesięcy 
po odzyskaniu przez Polskę niepodlegości, a uchwalona w 1921 r. Konstytucja 
marcowa potwierdziła miejsce Izby wśród najważniejszych organów w  pań
stwie. W minionym stuleciu różne były oblicza kontroli państwowej i określona 
przez ustawodawcę rola Najwyższej Izby Kontroli.

Ujęcie konstytucyjne

Historia polskiej  
kontroli państwowej

ANDRZEJ SYLWESTRZAK

Historię polskiej kontroli państwowej 
w nie podległym państwie można podzie
lić na trzy podstawowe stadia. Pierwsze, 
to lata II Rzeczypospolitej (1918–1939), 
drugie – okres Polski socjalistycznej 

(1944–1989) i trzecie – III RP, od 1989 r. 
do dziś. 

Metodologicznie uzasadnione byłoby 
spojrzenie na Najwyższą Izbę Kontroli 
z płaszczyzny ówczesnych konstytu
cji: Konstytucji RP z 17 marca 1921 r. 
i Konstytucji RP z 23 kwietnia 1935 r. 

NIK 1919–2019
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Okres II Rzeczypospolitej
W II RP obowiązywały dwie konstytucje 
i jedna ustawa z 3 czerwca 1921 r. o kontroli 
państwowej1. Już ta sytuacja przedstawia 
się interesująco, tym bardziej że konstytu
cje te opierają się na odmiennych założe
niach. O ile Konstytucja marcowa ustana
wiała ustrój demokratyczny, o tyle kwiet
niowa przyjmowała wzorce autorytarne. 
Rezultatem było odmienne usytuowanie 
NIK w systematyce każdej z nich, przy za
łożeniu obowiązywania tej samej ustawy 
o kontroli z 3 czerwca 1921 r. 

Na wstępie należy podkreślić, że w mo
mencie uchwalania Konstytucji marco
wej funkcjonowała kontrola powołana 
dekretem Józefa Piłsudskiego z 7 lute
go 1919 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
Państwa2. Otóż, nie zapominając o sejmo
wych Komisjach Skarbowych w I Rzeczy
pospolitej, warto docenić wkład powoła
nej w Księstwie Warszawskim dekretem 
królewskim z 14 grudnia 1808 r. Głównej 
Izby Obrachunkowej3 (GIO), wzoro
wanej na francuskiej Cour des Comptes. 
Wprawdzie GIO nie znalazła się w Kon
stytucji Księstwa Warszawskiego nada
nej 22 lipca 1807 r. przez Napoleona I, ale 
można uznać, że była pierwszą burżuazyjną 
instytucją kontrolną w Polsce. Po Traktacie 

1 Dz.U. R.P., 1921, nr 51, poz. 314.
2 Dziennik Praw Rzeczypospolitej Polskiej, 1919, nr 14, poz. 183.
3 Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego, t. 1, s. 120.
4 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 2, s. 160. 
5 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 7, s. 230. 
6 M. Kallas: Ustrój�konstytucyjny�Księstwa�Warszawskiego, „Przegląd Sejmowy”, nr 5 /82/2007; W. Sobo-

ciński: Historia�ustroju�i�prawa�Księstwa�Warszawskiego, Toruń 1964, s. 12-32; W. Sobociński: Konstytucja�
Księstwa�Warszawskiego.�Jej�postanowienia,�systematyka�i�główne�instytucje�w�związku�z�normami�szcze-
gółowymi�i�praktyką, Toruń 1970, s. 14-37.

7 Zgodnie z dekretem z 28 XII/9 I 1867/1866 r. na czele każdej izby stał zarządzający mający zastępcę 
i pomocnika, w skład izby wchodzili jako inspektorzy tak zwani starsi i młodsi rewidenci oraz rachmistrz. 

Wiedeńskim z 1815 r. i powstaniu Królestwa 
Polskiego, w odniesieniu do spraw dotyczą
cych kontroli, należy zwrócić uwagę na dwie 
kwestie. Po pierwsze, kontynuację dzia
łalności GIO, po drugie, konstytucjona
lizację Izby w 1815 r. Nadanie Królestwu 
Pol skiemu przez Aleksandra I konstytu
cji z 15 (27) listopada 1815 r. stanowiącej 
o GIO (art. 78), oznaczało kontynuację tra
dycji GIO całkowicie odmiennej od kontroli 
imperium rosyjskiego. 

Organizację kontroli unormowano posta
nowieniem królewskim z 3 (15) paździer
nika 1816 r., przywołującym art. 78 konsty
tucji4, a następnie dekretem z 9 (21) lipca 
1821 r.5 w zasadzie pozostającym w mocy 
do likwidacji polskiej odrębności w 1867 r. 
Nadano jej nazwę Izby Obrachunkowej 
Królestwa Polskiego, a w 1832 r. zmie
niono na Najwyższą Izbę Obrachunkową 
(NIO), i tak pozostało do 1867 r. NIO 
była informowana o zatwierdzeniu budżetu 
„w kopii wierzytelnej”6, co jest o tyle do
niosłe, że podstawowe kryterium kontroli 
stanowił budżet i „etaty każdoroczne”.

Bezpośrednio po likwidacji NIO po
wołano na terenach byłej Kongresówki 
trzy izby kontroli: w Warszawie, Lublinie 
i Łomży, wchodzące w skład scentrali
zowanej kontroli rosyjskiej7. Geneza 
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rosyjskiej kontroli (historycy wskazują 
Tajną Kancelarię i Kolegium Rewizyjne 
Piotra I) sięga 1811 r. Ustanowiono wów
czas scentralizowany system organów bez
pośrednio podporządkowanych panują
cemu. Zreorganizowano go w 1856 r. 
oraz w 1862 r., głównie rozszerzając 
zakres kryteriów kontroli i w tej wer
sji został przyjęty na ziemiach polskich 
w 1867 r. Następnie, w 1892 r. system 
zreorganizowano; nastąpiło to decyzją 
Dumy Państwowej po rewolucji 1905 r. 
oraz w 1912 r. Najwyższym organem 
był Centralny Urząd Kontroli Państwa 
w Petersburgu, na czele z cenionym w Rosji 
reformatorem W.A.Tatarinowem8. 

Kontrola w II Rzeczypospolitej
Ustrojowe miejsce NIK w II Rzeczy
pos politej wyznaczają dwie konstytucje 
– z 1921 r. i 1935 r. Naczelnik Państwa Józef 
Piłsudski zlecił przybyłemu z Petersbuga 
Janowi Żarnowskiemu, będącemu uprzed
nio członkiem carskiego kolegium, przygo
towanie projektu dekretu. Jan Żarnowski 
nie nawiązał do GIO i NIO, lecz wziął 

Izbie warszawskiej podlegały zarządy gubernialne: warszawski, kaliski i piotrkowski; izbie lubelskiej podle-
gały gubernie: lubelska, radomska, kielecka i siedlecka; izbie łomżyńskiej: gubernia łomżyńska, suwalska 
i płocka. Wówczas, tzn. w 1867 r. obowiązywał w zakresie kontroli Zbiór�Praw,�St. Petersburg 1857, por. 
L. Jaśkiewicz: Absolutyzm�rosyjski�w�dobie�rewolucji�1905–1907,�Warszawa 1982, s. 15-41. 

8 Ustawa o kontroli państwowej, [w:] Swod�zakonow�Rossijskoj�Imperii,�t. 1, cz. 1, St. Petersburg 1857. Por. 
H. Ałaszewskij: W�pamiat�W.�A.�Tatarinowa.�O�priniatiu�i�najwyższem�ustawie�gosudarstwiennogo�kontrolia�
w�Rossiji,�St. Petersburg 1881; I. S. Pestow: Sobranije�rossijskich�zakonow�o�gosudarstwie�ili�gosudarstwien-
nom�kontrolie�w�Rossiji,�gubierniach�i�gorodach,�St.Petersburg 1827; Gosudarstwiennyj�kontrol�1811–1911,�
St. Petersburg 1911. Hrabia W. A. Tatarinow (1816–1871) piastował funkcję Kontrolera Państwa od 1863 r. 
do śmierci. W 1855 r. odbył podróż do Prus, Austrii, Belgii i Francji zbierając materiały z zakresu organizacji 
skarbowości, będące podstawą reformy z 1862 r.

9 Dz.U. RP, 1919, nr 14, poz. 183.
10 Dz.U. RP, 1919, nr 5, poz. 90. 
11 Dz.U. RP, 1919, nr 12, poz. 132. 
12 Dz.U. RP, 1919, nr 14, poz. 181, dekret z 7.2.1919 zastąpiony został ustawą z 31.7.1919 o utworzeniu 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. RP, nr 65, poz. 390, zob. uchwałę Rady Ministrów 
w przedmiocie ustroju i czynności Prokuratorii Generalnej, Dz.U. RP, 1919, nr 75, poz. 433. 

za podstawę instytucje rosyjskie. W re
zultacie J. Piłsudski dekretem z 7 lutego 
1919 r. o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa 
(NIKP)9 powołał polską instytucję kontroli. 

Obok NIKP powołano w tym czasie 
kilka organów kontroli. Realizacji po
dobnego celu w stosunkach pracy służył 
dekret z 31 stycznia 1919 r. o urzędzie 
i działalności inspekcji pracy10. Inspekcja 
miała szerokie uprawnienia, m.in. prowa
dziła kontrolę realizacji przez przedsię
biorców i robotników przepisów okre
ślających ich obowiązki, dążąc do „po
lubownego” rozwiązywania konfliktów 
(art. 11 pkt 2 i 5). Powołanie dekretem 
z 31 stycznia 1919 r. Głównego Urzędu 
Likwidacyjnego11 „na prawach osobne
go ministerstwa” zmierzało do ustale
nia strat wojennych. Dodajmy, że w dniu 
utworzenia NIKP, dekretem z 7 lutego 
1919 r. powołano Prokuratorię Generalną 
Rzeczypospolitej Polskiej12, celem „obrony 
prawnej i zastępstwa prywatnoprawnych 
i publicznych interesów Państwa”. 

Przypomnijmy, że dekret o NIKP uka
zał się ponad dwa miesiące po dekrecie 
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Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Ministrów RP 3 lutego 1919 r., zawierający motywy 
do projektu dekretu o Najwyższej Izbie Kontroli Państwa.
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z 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy 
reprezentacyjnej Republiki Polskiej13, lecz 
przed zwołaniem Sejmu Ustawodawczego 
i uchwałą z 20 lutego 1919 r. o powierze
niu Józefowi Piłsudskiemu dalszego spra
wowania urzędu Naczelnika Państwa14 
(tzw. Małą Konstytucją). Wpłynęło to na 
wiele ustrojowych rozstrzygnięć w dekre
cie z 7 lutego 1919 r. o NIKP.

Dekret przyjmował zasadę (art. 1), 
że NIKP jest władzą podległą bezpośrednio 
Naczelnikowi Państwa, chociaż w dalszych 
postanowieniach przewidywał wiele powią
zań z Sejmem. Prezesa, na wniosek premie
ra (Prezydenta Ministrów), a wiceprezesa 
i członków, na wniosek prezesa NIKP, mia
nował Naczelnik Państwa15. Mimo jedno
osobowego kierownictwa Izby, dekret wpro
wadzał zasadę kolegialności, przewidując 
utworzenie Kolegium NIKP. Kolegialność 
rozumiano szeroko, obejmując nią sprawy 
wchodzące w zakres kontroli Izby (art. 11), 
wniosek o absolutorium, czy zamknięcie 
rachunków państwowych. Dekret szeroko 
zakreślał podmiotowy i przedmiotowy za
kres kontroli, ujmując uprawnienia NIKP 
w trzech grupach (art. 11):

13 Dz.U. RP, 1918, nr 17, poz. 41. 
14 Dz.U. RP, 1919, nr 19, poz. 226, patrz W. T. Kulesza: Uchwała�Sejmu�Ustawodawczego�z�dnia�20�lutego�

1919�r.�o�powierzeniu�Józefowi�Piłsudskiemu�dalszego�sprawowania�urzędu�Naczelnika�Państwa, „Przegląd 
Sejmowy” nr 5/82/2007, s. 33-55; W. Komarnicki: Polskie�prawo�polityczne.�Geneza�i�system, Warszawa 
1922, s. 62-65; A. Próchnik: Pierwsze�piętnastolecie�Polski�niepodległej, Warszawa 1983, s. 45-51. 

15 Pierwszym prezesem NIKP został Józef Higersberger (1856–1921), absolwent Wydziału Prawnego UW, 
adwokat, radca bankowy, mianowany przez Naczelnika Państwa 15.2.1919 /AAN, Mkr B-8677, k. 26/; pier-
wszym wiceprezesem był Józef Nentwig, były radca dworu w Najwyższej Izbie Obrachunkowej w Wiedniu, 
p.o. zastępcy członka Polskiej Komisji Likwidacyjnej. 

16 Rozporządzeniem prezesa NIKP z 20.8.1921 o utworzeniu Okręgowej Izby Kontroli w Kowlu, Dz.P. RP, 
1921, nr 74, poz. 507 z zasięgiem na województwa wołyńskie i podolskie, rozporządzeniem prezesa NIKP 
z 29.9.1921 w sprawie utworzenia Okręgowej Izby Kontroli w Poznaniu dla województw poznańskiego i po-
morskiego, Dz.U. RP, 1921, nr 85, poz. 620 likwidującym równocześnie Izbę Obrachunkową byłej Dziel nicy 
Pruskiej, Dz.U. RP, 1921, nr 82, poz. 570. 

17 Rozporządzeniem prezesa NIKP z 29.9.1921 powołano izbę w Krakowie, Dz.U. RP, 1922 r., nr 4, poz. 31 
a rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.8.1922 objęto zasięgiem ustawy o kontroli państwowej ziemię 

 • rachunki władz cywilnych i wojskowych, 
urzędów, zakładów i przedsiębiorstw pań
stwowych oraz rachunki dotyczące mająt
ku państwowego; 

 • rachunki instytucji, zakładów fundacji 
i funduszów niepaństwowych otrzymu
jących dotacje ze Skarbu Państwa; 

 • rachunki wydatków i dochodów, mająt
ków i długów wyższych jednostek samo
rządowych oraz większych miast. 

Wyróżniono trzy rodzaje kontroli: 
wstępną czyli prewencyjną, następną 
czyli represyjną i faktyczną. 

Dekret przewidywał powoływanie 
(art. 20) – rozporządzeniem Prezesa NIKP 
– terenowych izb kontroli państwowej 
(IKP). Najwcześniej, 17 stycznia 1920 r., 
utworzono trzy izby: warszawską, obej
mującą województwa warszawskie, łódz
kie i białostockie; kielecką dla kieleckiego 
i lubelskiego oraz lwowską dla Małopolski. 
W 1921 r. powołano izby kontroli w Kowlu 
i Poznaniu16. Również w 1921 r. utworzono 
Izbę w Krakowie dla województwa kra
kowskiego i śląskiego, a w sierpniu 1922 r. 
ustawą z 3 czerwca 1921 r. objęto już zie
mię wileńską17. Warto dodać, że w NIKP 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 19 

Historia polskiej kontroli państwowej

przygotowano projekt ustawy dotyczący 
zmiany kontroli, przedłożony Prezydium 
Rady Ministrów18. 

Przed uchwaleniem konstytucji z 17 mar
ca 1921 r. uformowano zatem sy s tem or
ganów kontroli. Podkreślić należy, że stał 
się on podstawą regulacji zawartej w Kon
sty tu cji mar cowej (art. 9) oraz ustawie 
z 3 czerwca 1921 r. o kontroli państwowej. 
Mimo tymczasowości aparatu państwo
wego w latach 1919–1921, NIKP ukształ
towano na tyle sprawnie, że dotyczące 
jej rozwiązania obowiązywały do końca 
II RP. Patrząc z tej perspektywy należało
by dekret z 7 lutego 1919 r. ocenić bardzo 
wysoko, jako akt zawierający wyjątkowo 
nowoczesne rozwiązania. 

NIK w Konstytucji marcowej
Konstytucja z 17 marca 1921 r. wyznaczała 
nowe stadium, z jednej strony przez kon
stytucjonalizację NIK, z drugiej ustana
wiając silniejsze powiązania Izby z wła
dzą ustawodawczą niż miało to miejsce 
w latach 1919–1921. Natomiast sprawa 
kontroli w pracach nad projektem kon
stytucji nie wywołała szerszej dyskusji, 
chociaż zarysowały się stanowiska skrajne. 
W trzecim czytaniu i dyskusji nad art. 9, 
8 marca 1921 r., propozycję „Najwyższej 
Izby Obrachunkowej” zastąpiono 
„Najwyższą Izbą Kontroli”. Wcześniej 
z  inicjatywy Komisji Konstytucyjnej 
dodano ustęp o odpowiedzialności pre
zesa NIK i podległych mu urzędników 

wileńską, Dz.U. RP, 1922, nr 73, poz. 660, na mocy rozporządzenia prezesa NIK z 6.9.1922 utworzono w Wil-
nie Izbę Kontroli, Dz.U. RP, 1922, nr 75, poz. 684. 

18 AAN, Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, Mkr B-8593, k. 3. 
19 Patrz; Spraw. Sten. z 216 pos. SU z 8.3.1921, łam 11-12, Spraw. Sten. z 219 pos. SU z 15.3.1921, łam 52. 

przed Sejmem. Tak uformowany projekt 
przyjęto 15 marca 1921 r. przeważającą 
większością 351 głosów, przy 10 przeciw
nych. Dodajmy, że w czasie tego samego 
posiedzenia zgłoszono propozycję skre
ślenia całego artykułu 9, chociaż wnio
sek odrzucono identycznym stosunkiem 
głosów jak w czasie przyjęcia projektu19. 

Uchwalenie Konstytucji RP wyznacza
ło nowe stadium kontroli, przez zmianę 
ustrojowego miejsca NIK, podporządko
wanej w latach 1919–1921 Naczelnikowi 
Państwa, a zgodnie z ustawą zasadniczą 
podległej Sejmowi. Poświęcając NIK osob
ny przepis (art. 9) ustawodawca konstytu
cyjny zamieścił go w rozdziale II o władzy 
ustawodawczej. W ten sposób wyekspo
nowano powiązania NIK z parlamentem, 
w szczególności z Sejmem. Nowoczesność 
samego rozwiązania polegała zatem, 
po pierwsze, na konstytucjonalizacji NIK, 
po drugie, na wyeksponowaniu w systema
tyce pozycji Izby, po trzecie, na zobowią
zaniu parlamentu do wydania stosownej 
ustawy rozwijającej postanowienia art. 9, 
po czwarte, konstytucja przyjęła zasadę 
przedstawiania przez rząd corocznych za
mknięć rachunków państwowych do „par
lamentarnego zatwierdzenia” (art. 7), 
upoważniając NIK do zgłoszenia wnio
sku o absolutorium (art. 9). Okoliczności 
te zasługują na szczególne podkreślenie 
w świetle tego, że Konstytucja marcowa 
była pierwszą ustawą zasadniczą suwe
rennego państwa polskiego od XVIII w. 



20 KONTROLA PAŃSTWOWA

Andrzej Sylwestrzak

 B
ib

lio
te

ka
 S

ej
m

ow
a

Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r., zwanej Konstytucją marcową.
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Oczywiście na tle monteskiuszowskie
go trójpodziału (art. 2), takie usytuowanie 
NIK zachęca do komentarza. Z jednej strony, 
ustawodawca zamieszczając NIK w rozdz. 
II dawał wyraz ustrojowej randze kontroli 
oraz jej niezawisłości. Z drugiej natomiast, 
pozostawało sprawą oczywistą, że Izba 
nie jest organem władzy ustawodawczej, 
a jedynie instytucją współdziałającą z par
lamentem. Samo rozstrzygnięcie miejsca NIK 
w systematyce konstytucji z 17 marca 1921 r., 
w świetle ustrojowej zasady trójpodziału 
władz, budziło fundamentalne wątpliwo
ści. Ponadto usytuowanie NIK jednoznacznie 
zmierzające do zagwarantowania niezależno
ści kontroli, logicznie zakładało wyłączenie 
jakichkolwiek ogniw władzy wykonawczej, 
w tym oczywiście Prezydenta RP i rządu, 
z podejmowania podstawowych decyzji, ta
kich jak np. powoływanie prezesa NIK. Tak 
się jednak nie stało, Konstytucja marcowa 
i ustawa z 3 czerwca 1921 r. nie wykazały 
należytej konsekwencji, chociaż było to ra
czej rezultatem nie w pełni uświadamianych 
trudności z umieszczeniem kontroli w ra
mach monteskiuszowskiego trójpodziału.

Należałoby dodać, że Konstytucja przyj
mowała dwie fundamentalne z punktu 
widzenia NIK zasady. Po pierwsze, co
rocznego ustawowego uchwalania budżetu 
(art. 4) i po wtóre, obowiązek rządu przed
stawiania zamknięcia rachunków państwo
wych „do parlamentarnego zatwierdze
nia” (art. 7). Miały one o tyle znaczenie, 

20 Dz.U. RP, 1921, nr 51, poz. 314. 
21 Spraw. Sten. z 230 pos. SU z 31.5.1921, łam 22. 
22 Por. W. T. Kulesza: Nowela�sierpniowa�z�1926�r., „Przegląd Sejmowy” nr 4/75/2006; W. Komarnicki: Ustrój�

państwowy�Polski�współczesnej.�Geneza�i�system,�reprint�dzieła�opublikowanego�w�Wilnie�w�1937�r., Kraków 
2006 – rozdz. VII-IX, s. 80-170.

że określały kryteria działalności NIK. 
W wykonaniu zalecenia art. 9, Sejm uchwa
lił ustawę z 3 czerwca 1921 r. o kontroli 
państwowej20, przedłożoną 31 maja 1921 r. 
w formie projektu przygotowanego łącznie 
przez dwie komisje sejmowe: Skarbowo 
Budżetową i Administracyjną21. 

Ustawa o kontroli państwowej obowią
zywała do końca II RP, mimo prób jej ko
rekty, a nawet opracowania nowego pro
jektu w końcu lat trzydziestych. Jak wia
domo, gruntownym zmianom poddano 
w tym czasie samą konstytucję. Wprawdzie 
tzw. nowela sierpniowa z 2 sierpnia 1926 r. 
nie zawierała postanowień bezpośrednio 
o NIK, jednak w sensie ustrojowym osła
biając pozycję legislatywy, osłabiała samą 
Izbę22. Natomiast Konstytucja kwietniowa 
przewartościowała system organów pań
stwowych, wywierając wpływ na ustrojo
wą pozycję NIK, chociaż nie wiązało się 
to ze zmianą ustawy z 3 czerwca 1921 r. 

Organizacja NIK przewidziana ustawą 
o kontroli państwowej odpowiadała za
łożeniu, że kontrola jest „władzą” działa
jącą kolegialnie (art. 1), „z ministerstwa
mi równorzędną”, niezależną od rządu 
i „podległą bezpośrednio Prezydentowi 
Rzeczypospolitej”. Zaakcentowanie „pod
ległości” Prezydentowi RP mogło budzić 
wątpliwości na tle konstytucyjnej zasady 
odpowiedzialności Prezesa NIK bezpośred
nio przed Sejmem (art. 9). Wskazywało 
to nie tylko na brak konsekwencji, dowodziło 
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także pojawienia się już wówczas proble
mów z ogólniejszym usytuowaniem kon
troli. Zgodnie z ustawą: „W skład Kon
troli Państwowej wchodzą: 1) Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli oraz dwaj wice
prezesi, 2) Najwyższa Izba Kontroli, 3) Izby 
Okręgowe Kontroli” (art. 14). 

Prezesa NIK mianował Prezydent Rze
czy pospolitej na wniosek Rady Ministrów 

23 Problem wzbudził poważną dyskusję w Sejmie Ustawodawczym 31.5.1921, Spraw. Sten. z 230 pos. SU 
z 31.5.1921, łam 32, 38-40, por. w szczególności odpowiedni wniosek posła Dubanowicza, Spraw. Sten. 
z 231 pos. SU, łam 39. Pierwszym powołanym w tym trybie prezesem NIK był piastujący wówczas tę funk-
cję Jan Żarnowski, Spraw. Sten. z 246 pos. SU, 13.9.1921, łam 3. J. Żarnowski ur. w 1852 r. na Wołyniu 
w rodzinie ziemiańskiej, ukończył studia fizyko-matematyczne na Uniwersytecie Petersburskim, od 1904 r. 
pracował w rosyjskiej kontroli państwowej, doszedł do rangi „jenerał-kontrolera” wchodząc w skład kie-
rowniczych instancji kontroli w Petersburgu. Pracował następnie w polskich przedsiębiorstwach działających 
w Rosji (1918–1919), dwukrotnie aresztowany przez władze radzieckie, wrócił do kraju podejmując pracę 
w Warszawie w Ministerstwie Skarbu. Po śmierci poprzedniego prezesa J. Higersbergera (18.5.1921) mia-
nowany 30.6.1921 prezesem NIK, natomiast w trybie ustawy z 3.6.1921 został mianowany prezesem NIK 
13.9.1921 i pełnił tę funkcję do śmierci 12.7.1926. Por. wypowiedź J. Żarnowskiego: Rola�kontroli�państwowej�
w�życiu�gospodarczym�państwa,�cz. 1 i cz. 2 w: „Tydzień Polski” z 23.4.1921 i 30.4.1921, AAN, Mkr B-8672,  
k. 113-118, k. 135-138. Następnymi prezesami NIK w II Rzeczypospolitej byli St.Wróblewski (1926–1930) 
i J.Krzemieński (1930–1939).

(art. 15 ustawy), przy czym warto zazna
czyć, że w przedstawionym Sejmowi 
31 maja 1921 r. projekcie ustawy, miał 
być mianowany przez Prezydenta RP 
na wniosek Marszałka Sejmu23. Prezes NIK 
był równorzędny ministrom, aczkolwiek 
nie wchodził w skład rządu, mógł nato
miast zabierać głos na posiedzeniach Sejmu 
i Senatu. Do jego uprawnień należało 
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Ustawa z 1921 r. była pierwszą dotyczącą funkcjonowania kontroli państwowej.
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coroczne przesyłanie ministrowi skarbu 
preliminarza budżetowego Izby celem 
włączenia do budżetu państwa. 

Zakres kontroli NIK obejmował „rewizję 
dochodów i wydatków Państwa oraz jego 
stan majątkowy” (art. 2). NIK mogła pro
wadzić kontrolę „ciał samorządowych” 
oraz instytucji, zakładów, fundacji, stowa
rzyszeń i spółek działających z udziałem 
finansowym Skarbu Państwa lub z jego 
gwarancją. Ustawa wymieniała kryteria 
legalności, celowości, oszczędności i go
spodarności. Wyróżniono dwa rodzaje 
kontroli: faktyczną i następczą, rezygnu
jąc ze znanej z dekretu z 7 lutego 1919 r. 
kontroli wstępnej czyli prewencyjnej24. 
Ustawa określała tryb przeprowadzania 
kontroli faktycznej (art. 6) i następczej 
(art. 7), zobowiązując władze i urzędy 
do przestrzegania przepisów i instrukcji 
w tym zakresie oraz do udostępniania in
spektorom NIK wszelkich dokumentów. 

Najpełniejszym rezultatem kontroli 
NIK były uwagi o wykonaniu budżetu 
wraz z wnioskami o udzielenie rządowi ab
solutorium (art. 9 konstytucji i art. 7 usta
wy). Izba przedstawiała je Prezydentowi 
RP, Sejmowi i Senatowi w terminie sześciu 
miesięcy od otrzymania z Ministerstwa 
Skarbu ogólnego zamknięcia rachunków. 
Także w ciągu sześciu miesięcy od upływu 
okresu budżetowego NIK przedstawiała 
tym organom sprawozdanie z czynności 
kontroli. Izba miała też prawo „w wypad
kach szczególnej wagi lub nie cierpiących 

24 Problem kontroli wstępnej wzbudził poważną kontrowersję w czasie debaty nad projektem ustawy. Za utrzy-
maniem kontroli wstępnej argumentował poseł Świda (Spraw. Sten. z 230 posiedzenia SU, 31.5.1921, łam 
38-40), przeciw – poseł Dreszer (w tym samym dniu łam 52-53), również przeciw tej formie wystąpili posłowie 
Rauch i Rząd (w tym samym dniu), łam 38-39. 

zwłoki przedstawić Prezydentowi, Sejmowi 
i Senatowi sprawozdania i wnioski z po
szczególnych wyników kontroli” (art. 8). 

Ustawa z 3 czerwca 1921 r. określała 
uprawnienia NIK przy stwierdzeniu nie
prawidłowości. W takiej sytuacji NIK, 
zgodnie z art. 13: 

 • zawiadamiała właściwą władzę celem 
usunięcia nadużyć i braków, 

 • mogła żądać zawieszenia w czynnościach 
funkcjonariuszy oraz pociągnięcia winnych 
do odpowiedzialności, 

 • stwierdzając straty Skarbu Państwa mo
gła żądać „ich pokrycia i zabezpieczenia”, 

 • w przypadku niezastosowania się jed
nostki kontrolowanej do zaleceń, NIK 
mogła żądać od władzy przełożonej wy
konania swych zarządzeń (art. 11). 

Oceniając ustawę z 3 czerwca 1921 r. 
należy podkreślić, że – jak na ówczesne 
warunki – był to akt bardzo nowoczesny. 
Nawiązywał do Izby Obrachunkowej 
Księstwa Warszawskiego oraz  NIO 
Królestwa Polskiego, a w szczególności 
pogłębiał dorobek NIKP z 1919 r., cho
ciaż nieobce okazały się doświadczenia 
kontroli carskiej, głównie w odniesieniu 
do kontroli faktycznej oraz kolegialności.

NIK w Konstytucji kwietniowej 
Konstytucja RP z 23 kwietnia 1935 r. sta
nowiła, że „Kontrola Państwowa” jest jed
nym z organów – obok rządu, Sejmu, 
Senatu, sił zbrojnych i sądów – pozostają
cym pod zwierzchnictwem Prezydenta RP 
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(art. 3). Szczególna rola Prezydenta RP 
została określona w art. 11 stanowiącym, 
że „jako czynnik nadrzędny w Państwie har
monizuje działalność naczelnych organów 
państwowych”. Dodać można, że konstytu
cja zaliczała do prerogatyw prezydenckich 
(art. 13 lit. c) mianowanie i odwoływanie 
prezesa NIK. Sytuacja ta oznaczała gene
ralną zmianę pozycji NIK, sprowadzonej 
do rangi organu funkcjonującego pod kie
rownictwem Prezydenta RP, co przy względ
nie niskiej randze Sejmu i Senatu czyniło 
kontrolę w poważnej mierze nieskuteczną. 
Konstytucja wprawdzie zachowała szereg 
kontrolnych uprawnień Sejmu względem 
rządu (art. 31), w szczególności doniosłe 
było coroczne zatwierdzanie zamknięć ra
chunków państwowych i udzielanie rządowi 
absolutorium (art. 31 ust. 2 lit. d). Jednak 
przy wielu możliwościach rozwiązania parla
mentu uprawnienie to nie miało takiej rangi, 
jak w dobie konstytucjonalizmu marcowego. 

Konstytucja kwietniowa poświęcała 
NIK osobny przepis (art. 77) potwier
dzający zasadę kolegialności, niezawisłości 
i niezależności od rządu. Izba kontrolo
wała gospodarkę państwową oraz związ
ki publicznoprawne, badała zamknięcia 
rachunków państwowych oraz corocznie 
przedstawiała wniosek o absolutorium. 
W przepisie tym powtórzono zamiesz
czone w prerogatywach prawo Prezydenta 
RP do mianowania i odwoływania prezesa 
NIK, a na jego wniosek Kolegium NIK. 

Uchwalona pod rządem Konstytucji 
kwietniowej nowa ustawa z 14 lipca 1936 r. 
o Trybunale Stanu (TS) nieporównanie 

25 Spraw. Sten. z 298 posiedzenia Sejmu RP, 30.7.1926, łam CCXXVII/32-42, Spraw. Sten. z 141 posiedzenia 
Senatu RP, 15.12.1926, łam 7-49.

szerzej niż poprzednia z 27 czerwca 1923 r. 
traktowała o odpowiedzialności preze
sa NIK. Podczas gdy ustawa z 1923 r. je
dynie wymieniała urząd Prezesa NIK 
jako  ponoszącego odpowiedzialność 
przed Trybunałem Stanu (art. 26), to usta
wa z 1936 r. poświęcała temu obszerny roz
dział II, zatytułowany „Odpowiedzialność 
członków Rządu i Prezesa NIK” (art. 923). 
Otóż pociągnięcie prezesa NIK do odpo
wiedzialności konstytucyjnej przed TS 
nastąpić mogło z inicjatywy Prezydenta 
RP bądź „Izb Połączonych”. Prezydent kie
rował taki wniosek do Przewodniczącego 
Trybunału, a uzasadnienie całej sprawy 
przejmował Pierwszy Prokurator Sądu 
Najwyższego. Natomiast wniosek Izb 
Połączonych, podpisany przez co najmniej 
1/4 ustawowej liczby posłów i senatorów, 
był kierowany do Marszałka Senatu. Izby 
Połączone wybierały komisję śledczą skła
dającą sprawozdanie. W wypadku uznania 
winnym przez TS, prezes Najwyższej Izby 
Kontroli tracił urząd z mocy prawa; w prak
tyce nigdy nie zastosowano tych przepisów.

Sukcesy konstytucjonalizmu marcowego 
wpływały na funkcjonowanie Izby nie tylko 
w całym okresie II RP, ale też w Polsce 
Ludowej oraz w III RP. W dobie II RP 
NIK przeszła jednak wyraźną ewolu
cję, polegającą na osiągnięciu w 1926 r. 
punktu kulminacyjnego we współdzia
łaniu z legislatywą. Wówczas Sejm przy
jął sprawozdanie NIK za 1924 r., a Senat 
za 1925 r., w obu wypadkach przygotowane 
we współpracy z komisjami budżetowymi 
każdej z izb25. Po przewrocie majowym, 
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wraz z malejącą rolą parlamentu, słabło 
oddziaływanie NIK. Po tzw. wyborach 
brzeskich, np. w 1930 r. bezdyskusyjnie 
podejmowano uchwały w sprawie rozliczeń 
za lata 1923, 1924 i 192526. Lata trzydzieste, 
z Konstytucją kwietniową będącą ich sym
bolem, oznaczają ciągłe dążenie do osła
bienia parlamentu na rzecz umocnienia 
tendencji autorytarnych, co siłą rzczy wią
zało się z marginalizacją NIK. 

Ogłoszone na listopad 1930 r. przedter
minowe wybory do Sejmu i Senatu, po
wszechnie zwane brzeskimi, wyznaczały 
nowy etap niszczenia parlamentaryzmu. 
Na ich wyniki wpływ miało wywieranie 
presji na wyborców. Ostatecznie sana
cja uzyskała 56% mandatów w Sejmie, 
to jest bezwzględną większość, przy jesz
cze wyższym odsetku w Senacie wynoszą
cym aż 69%. Wybory z 8 września 1935 r., 
z udziałem zaledwie 45,9% uprawnionych, 
były swoistym plebiscytem popularności 
sanacji, a ostatnie wybory z 6 listopada 
1938 r., przy bojkocie opozycji, nie przy
niosły w układach parlamentarnych więk
szych zmian. Stosownie do tych procesów 
przewartościowaniu uległa kontrolna funk
cja Sejmu, nawet mimo początkowego gło
sowania opozycji przeciw absolutorium27. 
Po 1935 r. przy sprawozdaniach za lata 
1936, 1937 i 193828 w zasadzie (poza jed
nym posłem) sprawa rozliczeń budżeto
wych wraz z rezultatami kontroli NIK 
i opinią komisji budżetowej, nie wzbudzała 

26 Spraw. Sten. z 79 i 83 posiedzenia Sejmu RP,18.2.1930, łam 15-18 i z 6.3.1930, łam 22-27.
27 Spraw. Sten. ze 102 posiedzenia Sejmu RP, 23.3.1933, gdzie chodziło o zamknięcie rachunków za 1929/1930 

i 1930/1931 r.
28 Spraw. Sten. z 25 posiedzenia Sejmu RP, 28.3.1936, Spraw. Sten. z 52 posiedzenia Sejmu RP, 23.3.1937 

i Spraw. Sten. z 81 posiedzenia Sejmu RP, 31.3.1938.
29 AAN. Sprawozdanie NIK za okres 1936/1937, II/52, k. 10.

poważniejszego zainteresowania izby sej
mowej. 

W latach trzydziestych niewielkiemu 
zmniejszeniu uległ stan zatrudnienia w NIK. 
W sprawozdaniu za 1936/1937 r. znajduje
my ciekawe zestawienie „Na początku orga
nizacji kontroli państwowej etat jej wynosił 
1020 urzędników, w 1923 r. został zmniej
szony do 956, w 1924 r. do 612. W okresie 
budżetowym 1929/1930 zwiększono etat 
do 627 osób oraz ze względów oszczęd
nościowych w okresie 1932/1933 zmniej
szono do 575 osób a w okresie 1934/1935 
do 570 osób”29. Natomiast 31 marca 1938 r. 
zatrudniano 594 urzędników. 

Okres Polski socjalistycznej, 
lata 1944–1989
W tym okresie można wyróżnić nastę
pujące stadia istotne z punktu widzenia 
funkcjonowania kontroli państwowej:

 • powołanie Biura Kontroli przy Krajowej 
Radzie Narodowej (1944–1947), 

 • uchwalenie Małej Konstytucji z 1947 r. 
i powołanie w 1949 r. NIK, 

 • uchwalenie Konstytucji PRL z 1952 r 
i ustanowienie Ministerstwa Kontroli 
Państwowej, 

 • nowelizację Konstytucji z 1957 r. i po
wołanie NIK, 

 • nowelizację Konstytucji z 1976 r. i de
gradację NIK, 

 • nowelizację Konstytucji i reformę NIK 
z 1980 r.; ten stan przetrwał do 1989 r. 
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i został przejęty przez III RP w drodze 
tzw. Małej Konstytucji z 17 październi
ka 1992 r. 

Biuro Kontroli przy Prezydium KRN 
i Radzie Państwa

Ustanawianie nowego aparatu państwo
wego następowało – jak deklarował Mani
fest PKWN – na podstawie ustawy zasad
niczej z 17 marca 1921 r. uznawanej za „je
dynie obowiązującą konstytucję legalną, 
uchwaloną prawnie”. Założenie to miało 
doniosłe znaczenie dla kontroli, ponieważ 
ustawa z 11 września 1944 r. o organiza
cji i zakresie działania rad narodowych 
(art. 16 § 1), bezpośrednio nawiązywała 
do art. 9 Konstytucji marcowej stano
wiąc, że do czasu zorganizowania NIK 
uprawnienia Izby przysługują Prezydium 
KRN, spełniającemu je za pośrednic
twem usytuowanego przy nim Biura 
Kontroli. Ustanawiając Biuro Kontroli 
przy Prezydium KRN – a nie samą NIK 
– KRN dawała wyraz warunkom okre
su przejściowego, gdzie, w odniesieniu 
do kontroli, nastąpiły poważne zmiany 
składające się na przygotowanie usta
wy o NIK, co zresztą nastąpiło dopiero 
9 marca 1949 r., a więc już w dobie Sejmu 
Ustawodawczego. 

Najbardziej istotne jest ustalenie, że 
ustawa z 11 września 1944 r. o radach 
narodowych30 przesądziła usytuowanie 
Biura Kontroli przy organach przedsta
wicielskich przez przypisanie uprawnień 

30 Ustawa z 11.11.1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych, tekst jednolity Dz.U., 1946, nr 3, 
poz. 26 wraz z późniejszymi zmianami w praktyce zwana naówczas Małą Konstytucją.

31 J. Harasimowicz: Budżet�państwa,�t. I, Warszawa 1956, s. 105; J.Harasimowicz, Z. Pirożyński, E. Winter: Budżet�
Państwa,�Warszawa 1957, s. 37. Dodać warto, że zasady sporządzania, uchwalania i wykonywania budżetów 
okresowych normowały uchwały PKWN z 10.10.1944 i 12.12.1944 o tymczasowej gospodarce budżetowej.

dawnej NIK obecnemu Prezydium KRN, 
wypełniającemu funkcje „przez specjal
ne Biuro Kontroli przy Prezydium KRN” 
(art. 16 § 1 ustawy o radach, niezmieniony 
nowelą z 3 stycznia 1946 r.). Takie posta
wienie problemu było również nowością 
w porównaniu z art. 9 Konstytucji mar
cowej. Przesądzono tym samym sprawę 
zasadniczą – umieszczenia kontroli w za
kresie uprawnień naczelnych organów 
przedstawicielskich. 

Ustanawianie podstaw nowego ustro
ju opierającego się na gospodarce uspo
łecznionej, powiększało w nieporówna
nie większym stopniu niż np. w przed
wojennej gospodarce publicznej zakres 
kierownictwa państwowego, prowadząc 
do rozszerzania zadań kontroli. Sytuacja 
ta m.in. znajdowała wyraz w uchwalanych 
budżetach, obejmujących z jednej strony 
coraz dłuższe okresy, z drugiej zupełnie 
nowe źródła dochodów i wydatków. Dość 
wspomnieć, że PKWN uchwalił pierw
szy miesięczny budżet na listopad 1944 r., 
po budżetach miesięcznych uchwalano 
budżety dwumiesięczne, a od połowy 
1945 r. –  kwartalne. Dopiero w 1946 r. bu
dżetem objęto trzy kwartały (1 kwietnia 
– 31 grudnia 1946 r.), natomiast w 1948 r. 
uchwalono pierwszy budżet roczny31. 
Były to doniosłe dla kontroli okoliczności, 
a tzw. trójsektorowa gospodarka wpływa
ła na zupełnie inne niż w II RP proporcje 
wpływów i wydatków. Przykładowo, w bu
dżecie z 1946 r. udział tzw. gospodarki 
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nieuspołecznionej w podstawowych po
datkach przekraczał połowę wpływów, 
natomiast wydatki na cele socjalnokul
turalne i inwestycyjne wynosiły po 17%, 
przy nadzwyczajnym wprost przeciążeniu 
kosztami odbudowy i zbrojeń32. Mimo 
to już w latach 1947–1949 zaznaczył się 
wyraźny wzrost dochodu narodowego33. 

Z formalnego punktu widzenia dzia
łalność Biura Kontroli podzielić można 
na dwa okresy: 

 • od ustawy z 11 września 1944 r. o radach 
narodowych, do uchwalenia Małej Kon
stytucji z 19 lutego 1947 r., kiedy przyjęto 
oficjalną nazwę Biura Kontroli przy Pre
zydium KRN;

 • od Małej Konstytucji z 1947 r., do uchwa
lenia ustawy z 9 marca 1949 r. o kon troli 
państwowej, powołującej NIK; wów
czas, do chwili wydania ustawy z 1949 r., 
ze względu na likwidację Prezydium KRN, 
przyjęto nazwę Biuro Kontroli przy Ra
dzie Państwa RP. Wspomniana granica 
postawiona w 1947 r. odpowiadała rów
nież przemianom samego Biura, ponieważ 

32 Por. bliższe dane w: Roczniku�statystycznym�finansów�1945–1967,�Warszawa 1968, s. 28-29.
33 Dochód narodowy, przyjmując poziom z 1938 r. za 100, osiągnął już w 1946 r. wskaźnik 69, w 1947 r. – 89, 

w 1948 r. – 109 a w 1949 r. – 128; Z.Fedorowicz: Rola�finansów�w�rozwoju�społeczno-gospodarczym�Polski�
Ludowej,�[w:] Finanse�Polski�Ludowej�w�trzydziestoleciu,�Warszawa 1975, s. 12. 

34 AAN, BK przy Prezydium KRN, teczka 18, k. 89-91.
35 Maszynopis „Rozporządzenia” Prezydium KRN z 7.5.1945 o organizacji i zakresie działania Biura Kontroli 

przy Prezydium KRN. Tekst tego aktu jako projektu „rozporządzenia Prezydium KRN” uchwalono na po-
siedzeniu kierowniczego aktywu Biura Kontroli 7.5.1945, lecz nigdy nie stał się on podstawą jakiejkolwiek 
decyzji Prezydium KRN czy Prezydenta KRN. W praktyce stosowano jednak zawarte tam rozwiązania 
jako obowiązujące nazywając go „Rozporządzeniem Prezydium KRN”, co już wówczas budziło zastrzeżenia 
kilku resortów, AAN, BK przy Prezydium KRN, Instrukcje 1945 r., teczka 39.

36 Powołano wówczas sześć departamentów dzielących się na wydziały: Departament I – Kontroli administracji 
publicznej i przedsiębiorstw z czterema wydziałami, Departament II – Kontroli wojska i bezpieczeństwa pub-
licznego z trzema wydziałami, Departament III – Kontroli administracji i przedsiębiorstw z czterema wydziałami, 
Departament IV – Kontroli samorządów z trzema wydziałami, Departament V – Ogólny z trzema wydziałami, 
Departament VI – Centralnej rachuby z trzema wydziałami. Struktura ta przetrwała z niewielkimi zmianami 
do zarządzenia Dyrektora Biura Kontroli z 13.2.1946, wydanego w porozumieniu z Prezydium KRN, ustana-
wiającego osiem departamentów oraz Biuro Ekonomiczno-Badawcze, AAN, BK przy RP, teczka 24.

oznaczała nie tylko zdobycie pierwszych 
doświadczeń, lecz również wyjście ze sta
dium organizacji, szkolenia i selekcjonowa
nia kadr instruktorskich i organizowania 
delegatur. 

Rozstrzygnięcie zawarte w art. 16 usta
wy wrześniowej było rezultatem dyskusji 
nad tymczasowym kształtem kontroli 
w Polsce34, aczkolwiek kolejny problem 
powstał wraz z uchwaleniem ustawy. 
Dotyczył już konkretnych form organi
zacji i funkcjonowania Biura Kontroli. 
Sprawę ostatecznie rozwiązano tzw. roz
porządzeniem Prezydium KRN z 7 maja 
1945 r.35, a w ślad za tym zarządze niem 
wewnętrznym nr 5 Dyrektora Biura 
Kontroli z 26 maja 1945 r. normującym 
organizację departamentów i wydzia
łów36. We wspomnianych aktach wy
konawczych wychodzono z założenia, 
że Biuro Kontroli (nazywane również 
Biurem Kontroli Państwa), podlegając 
Pre zy dium KRN i Prezydentowi KRN, 
wykonuje kontrolę administracji i jed
nostek gospodarczych jej podległych 
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w ścisłym współdziałaniu z kontrolą spo
łeczną rad narodowych, samorządowymi 
organami inspekcyjnymi, kontrolą związ
ków zawodowych, a szczególnie radami 
zakładowymi37. 

Na czele stał Dyrektor Biura Kontroli 
mianowany przez Prezydium KRN38, ma
jący w zastępstwie „jednego lub dwóch 
wice dyrektorów” (w 1946 r. powołano 
trzech) mianowanych przez Prezydium 
KRN. Dyrektor odpowiadał za cały pion 
organów kontroli, dostarczając informacji 
na żądanie KRN bądź Prezydium KRN. 
W praktyce dyrektor współdziałał rów
nież z rządem uczestnicząc w jego obra
dach, np. w okresie od 1 stycznia 1945 r. 
do 31 marca 1945 r. brał udział w 11 posie
dzeniach rządu tymczasowego. Z zasady 
uczestniczył, także jako poseł do KRN, 
w posiedzeniach KRN, współpracując 
z komisjami, szczególnie tymi, których 
członkiem był inż. Jan Grubecki (Komisje: 
Odbudowy, Komunikacyjna i Skarbowo
Budżetowa). 

Stan zatrudnienia na 31 marca 1948 r., 
a więc prawie na rok przed uchwaleniem 

37 Podkreślić można, iż problemem była demoralizacja społeczeństwa w traktowaniu własności społecznej 
jako niczyjej, świadczą o tym np. obrady KRN określające zjawisko jako „plagę”, „klęskę” czy „potop”; 
por. wystąpienie Dyrektora BK J. Grubeckiego, Spraw. Sten. KRN z 23.7.1945, łam 221-223.

38 Dyrektorem Biura Kontroli był przez cały czas (1944–1949) inż. Jan M.Grubecki (1905–1987), żołnierz 
I Dywizji WP, działacz ZPP, poseł do KRN i Sejmu Ustawodawczego, kierownik Resortu Komunikacji, Poczt 
i Telegrafu PKWN (ustawa z 21.7.1944 o utworzeniu PKWN), działacz Stronnictwa Ludowego, w KRN członek 
Komisji Odbudowy Komunikacyjnej a od 1945 r. I zastępca przewodniczącego Komisji Skarbowo-Budżetowej, 
do 1949 r. przewodniczący klubu poselskiego Stronnictwa Ludowego, profesor Politechniki Warszawskiej, 
specjalista w zakresie budowy dróg i mostów.

39 Dodać można, że ogółem na 428 etatów w centrali zatrudnionych było 132, a w delegaturach 180 inspek-
torów. Inspektorów było w sumie 312 na 428 etatów pracowniczych, co dawało wielkość mniej więcej 3/4 
ogólnego stanu zatrudnienia.

40 Niezależnie od tego organizowano z udziałem aktywistów kontroli społecznej tzw. zjazdy wojewódzkie 
(w 1945 r. w 10 województwach), zjazdy powiatowe, a nawet planowano organizację zjazdów gminnych.

41 Ustawa konstytucyjna z 19.2.1947 o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dz.U. nr 18, poz. 71, por. M. Szerer: O�powołaniu�naszych�czasów�do�stanowienia�konstytucji, „Państwo i Prawo” 
nr 11/ 1947, s. 81-84; C. Osękowski: Wybory�do�sejmu�z�19�stycznia�1947�roku�w�Polsce, Poznań 2000, s. 130 i nast.

ustawy z 9 marca 1949 r., wynosił w Biurze 
Kontroli ogółem 428  pracowników. 
Nie było to zbyt wiele, jeśli za punkt od
niesienia przyjmiemy przedwojenną NIK, 
gdzie w 1939 r. zatrudniano 620 osób, 
przy czym zakres kontroli został w latach 
40. znacznie rozszerzony. Oczywiście ta sy
tuacja nie pozostawała bez wpływu na ogól
ną skuteczność kontroli. Symptomatyczne 
było to, że 31 marca 1948 r. Biuro Kontroli 
dysponowało 538 etatami, a więc nie ob
sadzono 110 stanowisk39. Stan ten z nie
wielkimi zmianami przetrwał do czasu 
uchwalenia ustawy o kontroli państwo
wej z 9 marca 1949 r., aczkolwiek w la
tach 1947–1949 czyniono poważne wy
siłki, aby wykształcić kadrę inspektorskią, 
organizując w tym celu specjalny ośro
dek szkoleniowy w Falentach, należący 
do Biura Kontroli, a następnie przejęty 
przez NIK40. 

Mała Konstytucja z 1947 r.  

Uchwalenie przez Sejm Ustawodawczy 
19 lutego 1947 r. tzw. Małej Konstytucji41 
wiązało się z określeniem instytucjonalnych 
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form i zasad funkcjonowania państwa 
„do czasu wejścia w życie nowej Kon
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 1), 
w tym również przewidzianej tam NIK. 
Mała Konstytucja obowiązywała w latach 
1947–1952, podczas gdy NIK powołano 
ustawą z 9 marca 1949 r., a więc istnia
ła ona w latach 1949–1952. Pod rządami 
Małej Konstytucji kontrolę państwową 
zorganizowano w dwóch formach – Biura 
Kontroli przy Radzie Państwa (1947–1949) 
i NIK (1949–1952). 

Ustawodawca poświęcił NIK osobną 
część w Małej Konstytucji (rozdział VI). 
Przyjęte wówczas uregulowania budzą 
jednak wiele wątpliwości. Przede wszyst
kim zadeklarowany (art. 2) trójpodział 
władz nie uwzględniał NIK, aczkolwiek 
jednoznacznie wskazano „w zakresie 
usta wodawstwa” Sejm Ustawodawczy, 
następnie „w zakresie władzy wykonaw
czej” Prezydenta RP, Radę Państwa i rząd 
oraz niezawisłe sądy „w zakresie wymiaru 
sprawiedliwości”. Z drugiej strony, w syste
matyce Małej Konstytucji rozdział VI po
święcony NIK umieszczono po rozdziale V 
– „Rząd Rzeczypospolitej”, a przed roz
działem VII „Wymiar sprawiedliwości”. 
Tę sytuację można wytłumaczyć znanymi 
już z doby konstytucjonalizmu marcowego 
trudnościami z umieszczeniem kontroli 
w doktrynie monteskiuszowskiej, a przede 

42 K. Działocha: Sejm�Ustawodawczy�jako�organ�zwierzchniej�władzy�narodu,�[w:] Sejm�Ustawodawczy�RP�
1947–1952,�pod red. M. Rybickiego, Ossolineum 1977,�s. 96-98. Jednoznacznie problem interpretował 
S. Rozmaryn pisząc: „Władza państwowa w ustroju ludowym jest jednolita, a istotą jej jest polityczne 
panowanie klas pracujących, jest rewolucyjną władzą mas ludowych z klasą robotniczą na czele, których 
organami (organami Narodu) są wszystkie organy najwyższe Rzeczypospolitej bez względu na różnice 
w ich właściwościach”; S. Rozmaryn: Polskie�prawo państwowe, Warszawa 1948, s. 253. W SU podnoszo-
no dążenie do „stopienia” demokratycznych zasad konstytucjonalizmu marcowego z nowym ustrojem.

43 Spraw. Sten. SU z 18.2.1947, łam 54. 
44 Spraw. Sten. SU z 17.4.1947, łam 49-50.

wszystkim założeniem, że ów podział po
siadał w Małej Konstytucji jedynie znacze
nie klasyfikacyjne przy zachowaniu pod
stawowej zasady współdziałania władz42. 
Przy takich przesłankach sprawa samego 
już umieszczenia NIK w Małej Konstytucji, 
nie miała tak doniosłego znaczenia. 

Sejm Ustawodawczy według ustawy 
z 1947 r. realizował funkcję kontrolną 
przy pomocy komisji i NIK. Najważniejszą 
czynnością było zamknięcie rachunków 
państwowych wraz z udzieleniem rządo
wi absolutorium na wniosek NIK (art. 22). 
Wspomniane uprawnienia Sejmu nie spro
wadzały się do jednorazowych czynności, 
musiały być poprzedzone pracą komisji, śle
dzącą wykonanie budżetu i planu gospo
darczego. Pod tym względem Sejm nawią
zywał do konstytucjonalizmu marcowego. 
Początkowo (18 lutego 1947 r.)43 powołano 
24 komisje, w tym m.in. Komisję Skarbowo
Budżetową; następnie, 17 kwietnia 1947 r. 
utworzono nową Komisję Naro dowego Planu 
Gospodarczego, aby 2 lipca 1949 r. połączyć 
obie w ramach Komisji Planu Gospodarczego 
i Budżetu. Jak napisano w uzasadnieniu: „za
gadnienia związane z planem gospodarczym 
mają w systemie gospodarki planowej tak 
przemożne znaczenie, że ich należyte i od
powiadające interesom ogółu rozpracowanie 
musi być poddane kontroli parlamentar
nej”44. Na podstawie Regulaminu Sejmu 
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Ustawo dawczego z 25 czerwca 1948 r. 
(art. 60) dokonywano zmian w komisjach, 
aczkolwiek od początku były one podsta
wowymi dla kontroli parlamentarnej. Obok 
komisji stałych, powołano osiem nadzwy
czajnych, w tym pięć celem przygotowania 
aktów prawnych, a trzy do zbadania okre
ślonych zdarzeń45.

Oceniając kontrolę w Małej Konstytucji, 
należy podkreślić, że zadbano o jej możli
wie wszechstronne ujęcie. Postanowienia 
bezpośrednio dotyczące NIK osadzone 
zostały w szerszym kontekście uprawnień 
Sejmu Ustawodawczego i Rady Państwa. 
W sumie zadania kontrolne tych organów 
składały się na względnie harmonijną ca
łość, w szczególności dzięki uzupełnianiu 
się funkcji Sejmu Ustawodawczego i NIK. 
Toteż zasadniczo ta sfera zagadnień nie 
budziła poważniejszych kontrowersji. 

W tym znaczeniu funkcjonująca w la
tach 1949–1952 NIK, będąca konty
nuatorką Biura Kontroli, a wcześniej 
Najwyższej Izby Kontroli Polski przed
wrześniowej, potwierdzała trafność in
stytucjonalnych rozwiązań polskiego 
modelu kontroli. 

45 Były to: Komisja Specjalna do Opracowania Regulaminu Obrad Sejmu Ustawodawczego, Komisja Spec-
jalna do Opracowania Ustawy o Ustroju Władz Naczelnych Rzeczypospolitej, Komisja Specjalna do Roz-
patrzenia Projektu Ustawy o Amnestii, Komisja Konstytucyjna i Komisja Ordynacji Wyborczej. Natomiast 
celem zbadania faktów powołano Komisję dla ustalenia ścisłości danych w przemówieniu posła Załęskiego, 
Komisję Nadzwyczajną dla zbadania sytuacji zniszczonych terenów przyczółkowych, Komisję dla zbadania 
sprawy ucieczki posła Mikołajczyka i towarzyszy.

46 Ustawa z 9.3.1949 o kontroli państwowej, Dz.U. nr 13, poz. 74.
47 Spraw. Sten. SU z 9.3.1949, łam 56-57.
48 Wobec rezygnacji dotychczasowego prezesa NIK H.Kołodziejskiego oraz wybrania go na członka Rady 

Państwa, Sejm Ustawodawczy wybrał F. Jóźwiaka „Witolda” na to stanowisko (Spraw. Sten. SU z 9.3.1949, 
łam 58-59) zajmowane przezeń do 1952 r., czyli do likwidacji NIK. Nadmienić warto, że inż. J.Grubecki pia-
stował do czasu powołania NIK stanowisko dyrektora Biura Kontroli.

49 Do 5.8.1949 zadania tymczasowego Statutu NIK spełniało zarządzenie Prezesa NIK nr 4 z 31.3.1949, AAN, 
NIK 1949–1952, teczka 3, k. 14-16. Statut NIK oficjalnie stanowił „Wyciąg z protokołu nr 18/81 z posiedze-
nia Rady Państwa z 5 VIII 1949 r.”, AAN, NIK 1949–1952, teczka 1. 

Ustawa z 9 marca 1949 r. o NIK46

Projekt ustawy o kontroli państwowej uchwa
lono w drugim czytaniu 9 marca 1949 r. jed
nogłośnie, po czym z uwagi na nagłość spra
wy (art. 50 pkt 6 regulaminu) przystąpiono 
do trzeciego czytania zakończonego rów
nież tym samym rezultatem47. Bezpośrednio 
po tym Sejm Ustawodawczy dokonał wybo
ru prezesa NIK48. Ustawa z 9 marca 1949 r. 
o kontroli państwowej, wraz z odpowiedni
mi przepisami Małej Konstytucji, stanowiły 
jednolity system źródeł prawa uzupełniony 
Statutem NIK z 5 sierpnia 1949 r.49, obo
wiązujący do uchwalenia Konstytucji PRL 
z 22 lipca 1952 r. oraz kolejnej ustawy o kon
troli państwowej z 22 listopada 1952 r. 

Na czele Najwyższej Izby Kontroli stał 
Prezes, następnie wiceprezesi, Kolegium. 
W skład Izby wchodziło dziewięć depar
tamentów dzielących się na wydziały 
oraz trzy biura: Biuro Studiów, Planowania 
i Sprawozdawczości; Biuro Finansowo
Gospodarcze oraz Biuro Kadr, każde ma
jące własne wydziały. W terenie powołano 
14 „delegatur miejscowych”, odpowiada
jących ówczesnemu podziałowi na woje
wództwa. 
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Prezesa NIK wybierał Sejm Ustawo
dawczy (art. 21 ust. 1 MK), przy czym 
ustawa o kontroli dodawała, że wybiera 
i odwołuje go parlament (art. 7). Kierując 
pracą NIK Prezes ponosił odpowiedzialność 
przed Sejmem udzielając informacji i wyja
śnień (art. 9 ust. 2 ustawy). Przewodnicząc 
Kolegium NIK, Prezes reprezentował Izbę 
na zewnątrz, w szczególności przed Sejmem 
Ustawodawczym, Radą Państwa – w skład 
której wchodził – i Radą Ministrów. Należy 
wziąć pod uwagę, że ówczesny prezes 
Franciszek Jóźwiak – „Witold” zasiadał 
w latach 1948–1956 w Biurze Politycznym 
KC PZPR, reprezentując tam najbardziej 
dogmatyczną linię, odpowiadającą skrajnym 
wzorcom „stalinizmu”. Zapewne była to cena 
jaką przyszło zapłacić za powołanie niezależ
nej NIK, zdecydowanie odbiegającej od ra
dzieckiego modelu ministerstwa kontroli. 

Jeśli chodzi o ustrojową pozycję urzędu 
Prezesa NIK odnotować wypada znaczące 
różnice względem rozwiązań przyjętych 
w dopiero formalnie uchylonej ustawie 
z 3 czerwca 1921 r. o kontroli państwo
wej50. Otóż wówczas, przypomnijmy, 
Prezesa NIK mianował Prezydent RP 
na wniosek Rady Ministrów (art. 15 
ustawy z 3 czerwca 1921 r.), a przyjęcie 
przez obie ustawy zasady niezależno
ści kontroli od rządu bardziej logiczny 
wyraz znajdowało w rozwiązaniach z lat 

50 Art. 16 ustawy z 9.3.1949 formalnie uchylał ustawę z 3.6.1921 o kontroli państwowej oraz wskazywał 
na utratę mocy obowiązującej art. 16 ustawy z 11.9.1944 o organizacji i zakresie działania rad narodowych.

51 Por. ogólniejsze rozważania: A. Peretiatkiewicz: Konstytucja�marcowa�a�konstytucja�lutowa,�„Państwo i Pra-
wo” nr 11/1947, s. 47, 56-59; I. Klajnerman: Zagadnienia�ustrojowe�w�Manifeście�lipcowym�i�ich�realizacja�
w�ustawodawstwie�Polski�Ludowej,�„Rada Narodowa” nr 14-15/1949.

52 Statut NIK poświęcał wiceprezesom część V składającą się z trzech paragrafów (33-35).
53 Spraw. Sten. SU z 1.3.1949, łam 8.
54 AAN, NIK 1949–1952, teczka 48, k. 2-3.

czterdziestych51. Ustawa z 1949 r. stano
wiła, że w zarządzaniu NIK współdziałają 
z prezesem trzej wiceprezesi52, mianowani 
przez Radę Państwa (art. 10). Zasadę kole
gialności urzeczywistniało Kolegium NIK, 
jednak w dość wąskim składzie: Prezes 
NIK i wiceprezesi (art. 11). Odpowiednio 
ustawa z 3 czerwca 1921 r. przewidywała 
Kolegium składające się z prezesa, dwóch 
wiceprezesów, dyrektorów departamen
tów i ich zastępców (art. 20), przy czym 
ówczesny zakres kolegialności obejmował 
kolegia w departamentach i izbach okrę
gowych, z czego w 1949 r. zrezygnowano.

Interesujące wydaje się pytanie o kilka 
szczegółów stanu kadrowego NIK. Otóż 
przyjmując za punkt wyjścia informa
cję dyrektora J. Grubeckiego z 1 marca 
1949 r., Biuro Kontroli 31 stycznia 1949 r., 
a zatem na miesiąc przed uchwaleniem 
ustawy z 9 marca 1949 r., zatrudniało 
476 pracowników działających w 9 de
partamentach centrali i 14 wojewódzkich 
delegaturach53. Liczba ta na koniec 1949 r. 
wzrosła do 589, mimo to do pełnej obsady 
brakowało jeszcze około 300 pracowni
ków, w związku z czym w październiku 
1949 r. rozpoczęto w Falentach sześcio
miesięczny kurs z udziałem 120 osób54. 
W warszawskiej centrali zatrudniano 
wówczas 299, a w delegaturach 290 pra
cowników, uzyskując właściwe proporcje 
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– 418 inspektorów (na 589 ogółu pra
cowników), stanowiących w przybliże
niu 2/3 całej kadry. Przy czym planowa
no dalsze zatrudnienie do poziomu 894 
pracowników. Na koniec 1950 r. w NIK 
zatrudniano ogółem 711 pracowników, 
w tym w centrali 342, a w delegaturach 
369, przy czym wspomniane proporcje nie
znacznie się poprawiły; w Izbie pracowało 
458 inspektorów w grupie 711 pracowni
ków55. Sytuacja nie uległa poważniejszej 
zmianie do końca funkcjonowania NIK.

Kontrola w Konstytucji PRL z 1952 r.

Formalnie Konstytucja z 1952 r. obowią
zywała do końca socjalizmu w Polsce, 
zmieniona w 1989 r. na Konstytucję RP; 
w tej wersji stała się elementem tzw. Ma
łej Konstytucji z 1992 r. Została uchy
lona w całości dopiero przez obecną 
Konstytucję RP z 1997 r. Była ustawą 
zasadniczą nowelizowaną bardzo czę
sto, co wpływało także na ustrojową rolę 
kontroli56. W wersji uchwalonej 22 lipca 
1952 r. nie było mowy o NIK, ponieważ 

55 AAN, NIK 1949–1952, teczka 49, k. 88.
56 Patrz: A. Gwiżdż: Organizacja�i�tryb�przygotowania�i�uchwalenia�Konstytucji�PRL�[w:] Sejm�Ustawodaw-

czy�RP; M. Rybicki: Geneza�i�przygotowanie�Konstytucji�PRL�z�1952�roku,�„Dzieje Najnowsze” nr 4/1983; 
K. Działocha: Geneza�Konstytucji�PRL,�„Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo LXVIII, 1983, s. 3-31; 
J. Surowiec: Spór�o�koncepcję�ustroju�państwowego�Polski�w�okresie�KRN�1944–1946,�Acta, XCIII, 1981; 
J. Mordwiłko: Polityczne�przesłanki�uchwalenia�Konstytucji�PRL�z�1952�r.,�„Państwo i Prawo” nr 12/1988. 
Natomiast materiały Komisji Konstytucyjnej A i B w Centralnym Archiwum KC PZPR, nr 259/256, 237; 
VIII-154, 237/V/108, 237/V/109.

57 Dz.U. nr 47, poz. 316.
58 Spraw. Sten. Sejmu PRL z 21.11.1952, łam 44. Ministrem Kontroli Państwowej został były prezes NIK 

F. Jóźwiak, pełniący tę funkcję do 16.4.1955. Zrezygnował z niej obejmując urząd wicepremiera. Rada 
Państwa powołała na to stanowisko R. Zambrowskiego (uchwałę Rady Państwa z 16.4.1955 zatwierdził 
Sejm 19.5.1955). R. Zambrowski pełnił tę funkcję do 24.10.1956 rezygnując z niej w związku z powołaniem 
na stanowisko sekretarza KC PZPR. Premier J. Cyrankiewicz zaproponował Sejmowi – w świetle bliskich 
perspektyw ustanowienia NIK – niepowoływanie Ministra Kontroli Państwowej, lecz powierzenie tej funk-
cji jednemu z wiceministrów jako kierownikowi resortu do czasu rozwiązania całego problemu organizacji 
kontroli. Spraw. Sten. Sejmu PRL z 24.10.1956, łam 86-87. 

59 Spraw. Sten. Sejmu PRL z 21.11.1952, łam 21-22, Spraw. Sten. Sejmu PRL z 22.11.1952, łam 17-39.

przyjmując zasadę jednolitości władz, od
wołano się do radzieckiego modelu mi
nisterstwa kontroli. Odpowiedź przy
niosła pierwsza sesja Sejmu I kadencji, 
który jako pierwszą (druk sejmowy nr 1) 
uchwalił ustawę z 22 listopada 1952 r. 
o kontroli państwowej57. Na nowo okre
śliła ona funkcje kontroli traktowanej 
odtąd jako jeden z resortów. Przed uchwa
leniem ustawy, 21 listopada 1952 r., Sejm 
powołał rząd, w skład którego wchodził już 
Minister Kontroli Państwowej (MPK)58. 
Przeprowadzona dyskusja poselska opierała 
się na uzasadnieniu dotychczasowego pre
zesa NIK F. Jóźwiaka i została zakończona 
jednomyślnym głosowaniem, wskazując 
na wręcz entuzjastyczny stosunek Sejmu 
do likwidacji NIK59. 

Były to lata dogmatyczngo „stalinizmu” 
związanego z kopiowaniem ustrojowych 
wzorców radzieckich, w tym kontroli. 
W miejsce dotychczasowej niezależności 
kontroli, jaką cieszyło się Biuro Kontroli 
a następnie NIK, wprowadzono całko
witą jej zależność od rządu, premiera, 
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w praktyce również wicepremierów60 
oraz „superministerstwa” w postaci 
Pań stwowej Komisji Planowania Go spo
darczego. Chodziło o ukierunkowanie 
kontroli na terenowe jednostki gospo
darcze, pozostawiając całą administra
cję centralną poza zasięgiem działalności 
MKP. Co charakterystyczne, w 1976 r. 

60 Por. J. Stembrowicz: O�koncepcji�i�roli�rządu,�[w:] Studia�nad�rządem�PRL�w�latach�1952–1980,�Warszawa 1984, s. 48-51, 59-62.
61 Uchwała nr 318 Rady Ministrów z 29.4.1955 w sprawie zasad i trybu sporządzania oraz zatwierdzania rocz nych 

sprawozdań z wykonania budżetu państwa, M.P. nr 48, poz. 471.

również chodziło o osiągnięcie tego celu, 
aczkolwiek wówczas bardziej zdecydowa
nie podporządkowano kontrolę Prezesowi 
Rady Ministrów. Ostatecznie dopiero 
w 1955 r. unormowano tryb sporządza
nia i zatwierdzania sprawozdań z wyko
nania budżetu państwa61, precyzyjnie 
określając zadania Ministra Kontroli 
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W listopadzie 1952 r. Ministerstwo Kontroli Państwowej zastąpiło Najwyższą Izbę Kontroli.
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Państwowej, polegające na przedkła
daniu Radzie Ministrów uwag do spra
wozdania z wykonania budżetu, jak rów
nież do sprawozdań przygotowywanych 
przez poszczególne resorty. Była to nader 
doniosła procedura, ponieważ dotych
czasowe uwagi, np. z wykonania budżetu 
państwa za 1952 r., zawarte na 69 stronach 
maszynopisu, raziły ogólnikowością i bu
chalteryjnym potraktowaniem resortów, 
bez ocen dotyczących trafności kierun
ków polityki budżetowej czy wskazania 
niedociągnięć62.

Najwyższa Izba Kontroli,  
lata 1957–1976
Kryzys i tzw. odnowa z 1956 r. złożyły się 
na postulaty likwidacji MKP. Powołana 
w tym celu Komisja Nadzwyczajna przy
gotowała trzy projekty aktów prawnych. 
Sejm 13 grudnia 1957 r. jednogłośnie 
uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji 
PRL63, ustawę o NIK64 oraz uchwałę 
o trybie przedkładania Sejmowi spra
wozdań i zlecania przez Sejm zadań 
NIK65. Nowelizacja konstytucji polegała 
na wprowadzeniu nowego rozdziału 3a 
o NIK, usytuowanego po „naczelnych or
ganach władzy ustawodawczej” (rozdz. 
3), a przed naczelnymi organami admini
stracji (rozdz. 4). Rozdział 3a składał się 
z czterech artykułów 28a28d, odsyłają
cych do ustawy o NIK (art. 28c ust. 3). 

62 AAN, MKP, teczka 2/50.
63 Dz.U. nr 61, poz. 329. 
64 Dz.U. nr 61, poz. 330. 
65 M.P. nr 99, poz. 578. 
66 Por. W. Zakrzewski: Sejm�PRL�jako�najwyższy�przedstawicielski�organ�władzy�państwowej,�[w:] Sejm�PRL, 

pod red. A. Burdy, Ossolineum 1975, s. 130-131; J. Stembrowicz: Rada�Państwa�w�systemie�organów�PRL,�
Warszawa 1968, s. 86. 

Tym samym dokonano „konstytucjona
lizacji” NIK.

Charakteryzując reorganizację kon
troli państwowej z 1957 r., podkreślić 
na le ży kilka zupełnie szczególnych cech. 
Po pierwsze, NIK stała się organem wy
mienionym w ustawie zasadniczej, dają
cej z formalnego punktu widzenia wyraz 
jej ustrojowej randze. Po drugie, powo
łanie Izby nawiązywało do polskich tra
dycji organizowania kontroli. Po trzecie, 
reforma kontroli spotkała się z najszer
szym uwzględnieniem postulatów spo
łecznych. Po czwarte, uchwalone w 1957 r. 
akty prawne o NIK wytrzymały próbę 
czasu obowiązując przez osiemnaście lat, 
to jest do zmiany Konstytucji PRL i kolej
nej ustawy o NIK z 1976 r. 

Powołanie NIK nie oznaczało powro
tu do miejsca, jakie zajmowała ona przed 
1952 r. a więc w ustawie z 9 marca 1949 r. 
Ustawa z 13 grudnia 1957 r. przyjęła jako 
zasadę bezpośrednie powiązanie NIK 
z Sejmem, wiążącą się w konsekwencji 
z gruntowną zmianą szczególnej roli Rady 
Państwa, tak charakterystyczną dla stanu 
prawnego z lat 1949–1952, która jednak 
oddzielała NIK od Sejmu66. Ogólnie oce
niając zakres powiązań NIK z Sejmem 
podkreślić należy, z jednej strony, dążenie 
ustawodawcy do ustanowienia znaczących 
możliwości współdziałania w toku całej 
kadencji Sejmu i jego organów, a zwłaszcza 
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komisji sejmowych z NIK. Z drugiej, or
ganizacja kontroli zmierzała do włączenia 
NIK w proces podejmowania przez Sejm 
fundamentalnych decyzji, np. udzielania 
absolutorium, przygotowania narodowego 
planu gospodarczego (NPG), zamknięcia 
rachunków państwowych i innych. NIK 
z mocy konstytucji przedstawiała Sejmowi 
coroczne uwagi o wykonaniu budżetu 
i NPG oraz wniosek w przedmiocie ab
solutorium (art. 28d). Ilościowo materiały 
kierowane przez NIK do Sejmu utrzymy
wały się na zbliżonym poziomie, wska
zującym na dużą aktywność kontroli. 
Przykładem mogą być liczby sprawozdań 
z wyników kontroli, które NIK skierowała 
do Prezydium Sejmu: w II kadencji – 63, 
III – 324, IV – 235, V – 224, VI – 244. 
Sprawozdania NIK kierowane do po
szczególnych komisji: w II kadencji – 71, 
III – 355, IV – 322, V – 271, VI – 32567. 
Sprawozdania z wyników kontroli zmie
rzały do ujęć syntetycznych, np. w 1958 r. 
kontrolą objęto 7641 jednostek, w 1959 r. 
– 8288, a w 1960 r. – 8650. Tematycznie 
sprawozdania obejmowały całokształt 
znaczących dla gospodarki problemów. 
W III kadencji, np. przemysłu dotyczyły 
74 sprawozdania, inwestycji i budowni 

67 Dane zaczerpnięte z: Informacja�o�działalności�Sejmu�PRL�(II,�III,�IV,�V�i�VI�kadencji),�por. L. Garlicki, H. Walkus-Gierałt, 
S. Zawadzki: Współpraca�NIK�z�komisjami�sejmowymi�(na�tle�praktyki�V�i�VI�kadencji),�„Studia Iuridica”, 1976, IV. 

68 Sejm 30.12.1957 powołał na stanowisko Prezesa NIK dotychczasowego Kierownika MKP K. Dąbrowskiego, 
następnie w związku z wyborem K. Dąbrowskiego do Rady Państwa (27.6.1969) Sejm powołał na Prezesa 
NIK (28.6.1969) Z. Nowaka a po objęciu przezeń stanowiska ambasadora w Moskwie powołano na Prezesa 
NIK M. Moczara (22.6.1972), Spraw. Sten. Sejmu PRL z 22.6.1972, łam 9-10. 

69 Zgodnie z uchwałą Sejmu z 28.12.1957 o zmianie Regulaminu Sejmu PRL wprowadzono m.in. do regulaminu 
z 1.3.1957 nowy art. 47-a: „Sejm powołuje i odwołuje Prezesa NIK bezwzględną większością głosów w obec-
ności co najmniej połowy ogólnej liczby posłów”, (M.P. 1958 r. nr 1, poz. 1). 

70 Zrezygnowano z propozycji przedłożonej w Komisji Nadzwyczajnej określenia rangi Prezesa NIK jako odpo-
wiadającego zastępcy Przewodniczącego Rady Państwa. 

71 Statut NIK powoływał 18 delegatur pokrywających się z terenem ówczesnych województw, z tym, że powoła-
no osobne Delegatury na m.st. Warszawę i na województwo warszawskie. 

ctwa 63, rolnictwa 44; w IV kadencji prze
mysłu 35, rolnictwa 40, oświaty, kultury, 
zdrowia i spraw socjalnych 41, inwesty
cji 28. Materiały dostarczone przez NIK 
stawały się przedmiotem obrad komisji 
(niekiedy powoływano osobne podkomi
sje), wspierały formułowanie dezydera
tów oraz niejednokrotnie były cytowane 
w wystąpieniach poselskich. 

Na czele stał Prezes NIK68 powoływany 
i odwoływany – zgodnie z art. 28c ust. 1 
konstytucji i art. 12 ust. 1 ustawy o NIK 
– przez Sejm69. Prezes NIK70 kierował 
działalnością NIK i ponosił przed Sejmem 
odpowiedzialność za sprawowanie funk
cji oraz za podległych mu pracowników 
(art. 13 ust. 1 ustawy o NIK). Brał udział 
w posiedzeniach Sejmu i Rady Ministrów 
(art. 13 ust. 2 ustawy), a na żądanie par
lamentu udzielał informacji i wyjaśnień 
(art. 13 ust. 3). Na wniosek Prezesa, Rada 
Państwa powoływała i odwoływała wi
ceprezesów NIK (art. 12 ust. 2). W skład 
NIK wchodziły: Kolegium NIK, zespoły 
i departamenty, a w terenie delegatury 
obejmujące obszar województwa71. 

Zasadę kolegialności urzeczywistniało 
Kolegium NIK oraz kolegia w delegaturach. 
Kolegium NIK działało w składzie: Prezes 
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NIK jako przewodniczący, wiceprezesi 
oraz członkowie. Tych ostatnich powo
ływała Rada Państwa spośród pracowni
ków NIK. Członków kolegiów delegatur 
w liczbie od trzech do pięciu powoływał 
spośród pracowników delegatury Prezes 
NIK. Kolegium NIK podejmowało uchwa
ły (art. 16 ust. 1 ustawy) w zasadniczych 
sprawach: 

 • uchwalania uwag do sprawozdań Rady 
Ministrów i wniosków w sprawie absolu
torium dla rządu, 

 • uchwalania projektu Statutu NIK, 
 • uchwalania projektu przepisów o trybie 

przeprowadzania i koordynacji kontroli, 
 • uchwalania planów kontroli, 
 • uchwalania corocznych sprawozdań 

z działalności NIK, 
 • uchwalania projektu budżetu NIK, 

oceny wyników ważniejszych kontro
li skierowanych pod obrady kolegium 
przez Prezesa NIK. 

Obowiązywanie ustawy z 13 grudnia 
1957 r. było podstawą ukształtowania 
liczącej się praktyki, szczególnie w za
kresie współpracy kontroli z organami 
przedstawicielskimi. Zaznaczyć warto, 
że czas obowiązywania tego aktu można 
porównać jedynie z ustawą z 3 czerwca 
1921 r., nie licząc dziewiętnastowiecz
nej NIO (1815–1866). Był to w socjali
zmie najdłuższy okres aktywności NIK 
w dziele wspomagania kontrolnych upraw
nień Sejmu, jak również rozwijania sze
rzej pomyślanych, przede wszystkim 

72 Tekst jednolity Konstytucji PRL opublikowany w Dz.U. z 1976, nr 7, poz. 36. 
73 Dz.U. z 1976 r., nr 12, poz. 66. 
74 Por. np. wystąpienia posłów S. Zawadzkiego i J. Waleczka 8.10.1980 w Sejmie w toku debaty nad projektem 

nowej ustawy o NIK. Spraw. Sten. Sejmu PRL z 8.10.1980, łam 7 i 33. 

w sensie problemowym, zadań kontrol
nych. W III RP obecna ustawa z 23 grudnia 
1994 r. o NIK ma już dłuższy staż. Ustawa 
z 13 grudnia 1957 r. o NIK stanowiła kon
tynuację rodzimych tradycji w dziedzinie 
kontroli, nawiązujących do konstytucjo
nalizmu marcowego, a przede wszystkim 
do tradycji Biura Kontroli oraz NIK działa
jącej na podstawie ustawy z 9 marca 1949 r. 

NIK w latach 1976–1980 
Reorganizacja NIK z 1976 r. prowadziła 
do degradacji kontroli przebiegającej na tle 
ogólniejszej degradacji praworządności. 
Zmiana Konstytucji PRL z 10 lutego 1976 r.72 
oraz ustawa z 27 marca 1976 r. o NIK73, sta
nowiły jeden z tragicznych rezultatów cen
tralizacji i biurokratyzacji. Przekształcając 
NIK w organ administracji, mimo utrzy
mania dotychczasowej nazwy, nawiązano 
do rozwiązań z lat 1952–1957, przy czym 
reorganizacja z 1976 r. poszła dalej w usta
nowieniu podległości NIK rządowi, a szcze
gólnie Prezesowi Rady Ministrów, niż miało 
to miejsce w 1952 r. Lata podporządkowania 
NIK, względnie MKP rządowi (1952–1957 
i 1976–1980) zapisały się jako okresy wręcz 
dramatycznych, jak to wówczas określano, 
„błędów i wypaczeń”, wiążących się nie tylko 
z ogólną demoralizacją, lecz z narastaniem 
malwersacji będących podstawą ogólniej
szego kryzysu74. 

Najbardziej znaczące było przesunię
cie NIK – nie odwołano się do poprzed
niej nazwy ministerstwa – do organów 
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administracji, będące całkowitym odej
ściem od rozwiązań przyjętych w 1957 r. 
Konstytucja wprawdzie przyjmowała 
zasadę, że działalność NIK służy Sejmo
wi, Radzie Państwa i Radzie Ministrów 
(art. 35 ust. 1), aczkolwiek poddawała 
NIK „nadzorowi” Prezesa Rady Ministrów 
(art. 35 ust. 2). To postanowienie od
czytać można – na tle napięć wewnątrz 
ekipy rządzącej – jako podporządkowanie 
Mieczysława Moczara zwierzchnictwu 
Piotra Jaroszewicza. Prezesa NIK powoły
wał i odwoływał Sejm na wniosek Prezesa 
Rady Ministrów złożony w porozumie
niu z Przewodniczącym Rady Państwa 
(art. 36 ust. 1). Zmieniono także skład 
Rady Ministrów (art. 39) przez powołanie 
do rządu Prezesa NIK. Tekst konstytucji 
jednoznacznie nie przesądzał o ustrojo
wej pozycji Prezesa NIK, chociaż z jego 
uczestnictwa w rządzie można było wnosić, 
że chodzi o naczelny organ administracji. 
Z drugiej strony, ustanowienie nadzoru 
premiera nad NIK uzasadniało wątpli
wości, czy w ogóle jest to organ naczelny, 
jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę, że zada
nia wykonywane przez kontrolę nie odpo
wiadają treściom działalności administra
cji; powstają zatem wątpliwości, czy kla
syfikacyjnie jest to organ administracji75. 
Problem rozstrzygnęła ustawa stanowiąc, 

75 Por. głos w dyskusji Z. Jarosza na XXI Ogólnopolskiej Sesji Zakładów Prawa Państwowego (Ślesin,  
24-25.5.1979) [w:] L. Lewartowski: Sprawozdanie�z�XXI�Ogólnopolskiej�Sesji�Zakładów�Prawa�Państwowe-
go,�„Państwo i Prawo” nr 12/1979, s. 167. 

76 Rozstrzygnięcie przez ustawę problemu, że NIK weszła w skład organów administracji, w zasadzie czyniło 
bezzasadną argumentację zmierzającą do podkreślenia, iż w dalszym ciągu organy kontroli stanowią osobny 
pion organów państwowych. Argumenty takie m.in. rozważał W. Sokolewicz: Konstytucja�PRL�po�zmianach�
z�1976�r.,�Warszawa 1978, s. 125-126. 

77 Por. K. Siarkiewicz: Pozycja�ustrojowa�NIK,�„Państwo i Prawo” nr 10/1976, s. 13. 
78 M. Rybicki: Szansa�i�nadzieja�–�NIK�po�czterech�latach,�„Kultura” z 19.10.1980, nr 42, s. 9. 

że Prezes NIK jest naczelnym organem 
administracji państwowej (art. 4 ust. 1) 
i w tym charakterze (art. 39 ust. 1 konsty
tucji) wchodzi w skład Rady Ministrów76. 
Stąd też dylemat77, czy naczelnym organem 
kontroli jest Prezes NIK, czy też sama NIK, 
został rozwiązany. W tej sytuacji celowe 
z punktu widzenia systematyki ustawy 
zasadniczej stawało się pytanie dotyczące 
sensowności wyodrębnienia rozdziału IV 
poświęconego NIK.

Okres obowiązywania ustawy o NIK 
z 1976 r. oceniany jest, podobnie jak ustawy 
z 22 listopada 1952 r., wielce krytycznie. 
Na tle wzmagającej się centralizacji, do
wolności w podejmowaniu nawet najważ
niejszych decyzji, ukształtował się pesymi
styczny obraz sytuacji, w której niezależna 
kontrola, według ustawy z 1957 r., stałaby 
się zbyt silnym hamulcem ugruntowują
cych się praktyk. Umieszczając sprawę 
ustawy o NIK z 1976 r. „na samym dnie 
lamusa historii”78 raz jeszcze wypada przy
pomnieć wynikające stąd wnioski, wskazu
jące właśnie – na tle ustrojowej roli kontroli 
– niebezpieczeństwa płynące z pozbawie
nia NIK niezależności. 

Izba w latach 1980–1994
Masowy protest symbolicznie okre
ślany jako „Sierpień 1980” wyznaczał 
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perspektywę upadku socjalizmu. Wysuwa
ne postulaty przebudowy życia polityczne
go nie pozostawały bez znaczenia dla rady
kalnej zmiany kontroli przyjętej w ustawie 
z 1976 r. Oczywiście postulaty reorgani
zacji NIK pojawiły się na tle ogólniejszych 
zagadnień uzdrowienia systemu państwo
wego, gdzie pomyślana w nowy sposób 
kontrola, nawiązująca do wzorców usta
wy z 13 grudnia 1957 r., stałaby się jedną 
z gwarancji praworządności. 

W  rezultacie Sejm 8 października 
1980 r. uchwalił dwie ustawy: o zmianie 
Konstytucji PRL79 oraz ustawę o NIK80, 
dokonując zmian w regulaminie Sejmu81. 
Jeśli chodzi o miejsce NIK w konstytu
cji, utrzymano dotychczasowy rozdział 4 
i artykuły 3436, aczkolwiek całkowicie 
przebudowano ich treść. Akty te stały się 
podstawą nowego usytuowania NIK bez
pośrednio powiązanej z organami przedsta
wicielskimi. Stosownie do tego, 8 paździer
nika 1980 r. Sejm dokonał wyboru Prezesa 
NIK:„Prezydium Sejmu, zgodnie ze sta
nowiskiem Komisji Współdziałania Partii 
i Stronnictw Politycznych, na stanowisko 
prezesa NIK proponuje powołać obywatela 
Mieczysława Moczara”. Marszałek Sejmu 
przedstawił biografię kandydata, po czym 
dokonano jednomyślnego wyboru82. 

Dokonane wówczas zmiany dotyczące 
NIK, na tle dotychczasowych rozwiązań, 
oznaczały radykalne odejście od kontroli 

79 Dz.U. nr 22, poz. 81. „Za ustawą o zmianie Konstytucji PRL głosowało 358 posłów (jednogłośnie)”, Spraw. 
Sten. Sejmu PRL z 8.10.1980, łam 47. 

80 Dz.U. nr 22, poz. 82 (również ustawę o NIK uchwalono jednogłośnie). 
81 M.P. nr 24, poz. 109. 
82 Spraw. Sten. z 8.10.1980, łam 48. M. Moczar pełnił funkcję prezesa NIK do 23.3.1983, przeszedł na emery-

turę w wieku 70 lat. Tego samego dnia Sejm dokonał wyboru gen. dyw. T. Hupałowskiego na to stanowisko, 
Spraw. Sten. Sejmu PRL z 23.3.1983, łam 190. 

w strukturach rządu, a przyjęcie ugrunto
wanego w polskich tradycjach usytuowa
nia kontroli przy organach przedstawiciel
skich. Sprawa wydaje się doniosła nie tylko 
z punktu widzenia współdziałania kontroli 
z parlamentem, lecz również w świetle ob
serwacji dotyczących historycznego ewo
luowania wspomnianego systemu w po
wojennej Polsce. Podstawowy problem 
na tle nowej NIK sprowadzał się nie tylko 
do jej współpracy z Sejmem, lecz zasadni
czo wiązał się z dążeniem do podniesienia 
ustrojowej pozycji parlamentu. Założenia 
te miały prowadzić do urzeczywistnienia 
fundamentalnej idei skuteczności kontroli. 
W tym dopiero świetle możliwa staje się 
ocena zmian w NIK dokonanych ustawami 
z 8 października 1980 r. 

Przyjęcie zasady powiązania NIK z Sej
mem i Radą Państwa oznaczało wyłącze
nie kontroli z dotychczasowej podległo
ści administracji, a szczególnie premiera, 
co przy licznych aspektach sprawy wią
zało się także z obiektywnością ustaleń. 
Rozwiązanie z 1980 r. umożliwiało uj
mowanie NIK jako samodzielnej funk
cji państwa, bezpośrednio powiązanej 
z kontrolą parlamentarną. Otóż ustawy 
z października 1980 r. powróciły do idei 
usamodzielnienia kontroli, szczególnie 
względem administracji, a powiązanie 
Najwyższej Izby Kontroli z organami 
przedstawicielskimi stało się tego doniosłą 
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gwarancją. Nawiązano tym samym do za
sadniczych idei w usytuowaniu kontroli, 
ugruntowanych na doświadczeniach kon
stytucjonalizmu marcowego i kontynu
owanych w nowych warunkach w latach 
1944–1952 i 1957–1976. Kolejne ustawy 
z 1944, 1949, 1957, 1980 i 1994 r., przyj
mujące koncepcję usytuowania kontroli 
przy parlamencie, wyznaczały stadia po
stępu na drodze krytycznego wykorzy
stania doświadczeń. 

Mała Konstytucja z 1992 r.
Uchwalenie konstytucji pełnej, mimo 
licznych prac i inicjatyw związanych z jej 
przygotowaniem, nie rokowało w bli
skiej perspektywie sukcesu. W tej sytu
acji Sejm i Senat w 1992 r. zdecydowały 
o odwołaniu się do tzw. Małej Konstytucji. 
Ustawa konstytucyjna z 17 października 
1992 r. o wzajemnych stosunkach mię
dzy władzą ustawodawczą i wykonaw
czą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o sa
morządzie terytorialnym83, nawiązywa
ła do polskich tradycji ustanowienia aktu 
tymczasowo spełniającego rolę konstytucji, 
obowiązującego do czasu wejścia w życie 
nowej ustawy zasadniczej. Tę właśnie ideę 
eksponowała preambuła stanowiąca, że: 
„w celu usprawnienia działalności naczel
nych władz Państwa, do czasu uchwale
nia nowej Konstytucji RP” obowiązuje 
ustawa konstytucyjna z 17 października 
1992 r. Z formalnego punktu widzenia 
postanowienia Małej Konstytucji składały 

83 Dz.U. nr 84 poz. 426, wraz z późniejszymi zmianami. O historycznych warunkach uchwalenia Małej Kons-
tytucji patrz: M. Kallas: Mała�Konstytucja,�Warszawa 1993. 

84 Por. P. Sarnecki: Współczesne�rozumienie�podziału�władz,�[w:] Nowa�konstytucja�RP,�wartość,�jednostka,�
instytucje,�pod red. K. Jankowskiego, Toruń 1992; J. Ciemniewski: Podział�władz�w�„małej�konstytucji”,�[w:] 

się z dwóch grup przepisów. Po pierwsze, 
z samej przyjętej w tym dniu ustawy oraz, 
po drugie, z części utrzymanych w mocy 
przepisów Konstytucji RP z 1952 r. (art. 77 
MK). Warto dodać, że z punktu widzenia 
NIK, obie części miały równie doniosłe 
znaczenie. 

Postanowienia Małej Konstytucji w za
kresie kontroli, a w szczególności odno
szące się do NIK, można podzielić na pięć 
grup:

 • przyjęcie fundamentalnej zasady trój
podziału władz, 

 • uprawnienia Sejmu i Senatu, 
 • zadania i uprawnienia organów wyko

nawczych, tj. Prezydenta RP i rządu, 
 • pozycja samorządu terytorialnego,
 • utrzymane w mocy przepisy Konsty

tucji RP z 1952 r., odnoszące się do NIK 
(art. 3436). 

W świetle przyjętej przez Małą Kon
stytucję zasady trójpodziału władz (art. 1), 
podkreślić należy dwie okoliczności. Po 
pierwsze, ustawa ta nie tylko recypowała 
rozwiązania ustrojowe wypracowane w la
tach 1989–1992, znajdujące odzwiercie
dlenie w postanowieniach Konstytucji RP 
z 1952 r., lecz w odniesieniu do podstaw 
ustroju państwowego wyraźnie je rozwinę
ła, ustanawiając po raz pierwszy w III RP 
zasadę trójpodziału władz. Po drugie, 
na tym tle powstał problem klasyfikacji 
wielu naczelnych organów państwowych 
niemieszczących się w granicach przyję
tego podziału władz84. I tak:
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1. Mała Konstytucja utrzymując w mocy 
przepisy rozdziału I Konstytucji RP 
z 1952 r., siłą rzeczy zachowała kata
log zasad ustrojowych sformułowany 
w 1989 r., rozbudowując go o trójpodział 
władz. Nie ulegało wątpliwości, iż noweli
zacja z 29 grudnia 1989 r. odrzuciła zasa
dę jednolitości władzy, nie wprowadziła 
jednak expressis verbis podziału władz. 
Mała Konstytucja ustanawiając trójpodział 
władz nie tylko w istotny sposób uzupeł
niła katalog ustrojowych zasad III RP, lecz 
wyszła naprzeciw postulatom wszystkich 
ugrupowań politycznych. Rozdział 1 Małej 
Konstytucji („Zasady ogólne”) traktować 
należało jako rozbudowanie utrzymane
go w mocy rozdziału 1 Konstytucji RP 
(„Podstawy ustroju politycznego i gospo
darczego”) w sumie określające zasady 
ustrojowe III RP. 
2. Kolejną sprawą w ramach trójpodzia
łu władz były tradycyjne już trudności 
z klasyfikacją wielu organów, z powo
du niemożności ich umieszczenia w ra
mach którejkolwiek z monteskiuszow
skich władz. Nie budziła wątpliwości 
klasyfikacja przeprowadzona przez Małą 
Konstytucję; do władzy ustawodawczej 
należały Sejm i Senat RP, do władzy wy
konawczej – Prezydent RP i rząd, a „w za
kresie władzy sądowniczej” funkcjono
wały niezawisłe sądy. Natomiast Mała 

„Mała�Konstytucja”�w�procesie�przemian�ustrojowych�w�Polsce, pod red. M. Kruk, Warszawa 1993; M. Gulczyńs-
ki: Współczesne�problemy�legitymizacji�władzy�prezydenta�i�parlamentu�Rzeczypospolitej�Polskiej,�[w:] „Mała�
Konstytucja”...�op.cit., s. 155; A. Pułło: Podział�władzy�we�współczesnej�dyskusji�konstytucyjnej�w�Polsce�[w:] 
Zagadnienia�współczesnego�prawa�konstytucyjnego,�Gdańsk 1993; F. Siemieński: Czy�zasada�trójpodziału�
władz�jest�istotną�gwarancją�demokracji?�[w:] Zagadnienia�współczesnego�prawa�konstytucyjnego,�Warsza-
wa�2008,�s. 52-57; A. Pułło: Podział�władzy.�Aktualne�problemy�w�doktrynie,�prawie�i�współczesnej�dyskusji�
konstytucyjnej�w�Polsce,�„Przegląd Sejmowy” nr 3/1993. 

Konstytucja nie wypowiedziała się o miej
scu takich organów jak NIK czy Rzecznik 
Praw Obywatelskich (RPO). Otóż w tej 
sytuacji można było mówić, po pierwsze, 
o organach mieszczących się w granicach 
monteskiuszowskiego trójpodziału oraz, 
po drugie, o grupie organów pozostają
cych poza tym podziałem. Do tych ostat
nich należała np. NIK czy RPO, a przy
czyn tego stanu rzeczy upatrywać należało 
w tym, że ich pierwowzory wykształciły się 
już po Monteskiuszu i siłą rzeczy nie mogły 
być przedmiotem rozważań w pomniko
wym „Duchu Praw”. 
3. Pozostaje zatem problem organów nie
mieszczących się w trójpodziale, np. NIK. 
Celowe jest więc rozszerzenie tradycyj
nej klasyfikacji przez wypracowanie teorii 
nowych władz. Z pewnością można wy
odrębnić dwie a nawet trzy kolejne, mia
nowicie „władzę kontrolującą”, „władzę 
samorządową” oraz „władzę neutralną” 
prezydenta. Wprawdzie analizy wokół 
dwóch ostatnich nie wiążą się z zasad
niczym kierunkiem poszukiwań, chodzi 
jednak o podkreślenie samej konieczności 
rozbudowy trójpodziału. Pozwala to na jed
nolite ujmowanie całości organów pań
stwowych, gdzie punktem wyjścia staje 
się monteskiuszowski trójpodział. 

Utrzymany w mocy art. 35 ust. 1 
Konstytucji RP z 1952 r. stanowiący, 
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że NIK podlega Sejmowi obowiązywał 
w wersji uchwalonej 8 października 1980 r. 
określając podstawową normę ustrojowe
go miejsca Izby oraz wyznaczając kształt 
relacji NIK z innymi organami. Przepis 
ten stał się również fundamentalną normą 
„legitymizującą” NIK jako otrzymującą 
pełnomocnictwa z woli Sejmu. Pominięcie 
Senatu wydawało się niczym nieuzasad
nione, dając jedynie wyraz asymetrii obu 
izb. Oczywiście dwuizbowość parlamentu 
rodziła skutki rzutujące na pozycję NIK, 
która mogła być podporządkowana legisla
tywie jako całości. Konsekwencją było roz
winięcie art. 36 ust. 1 Konstytucji RP 
w noweli z 7 kwietnia 1989 r. stanowią
cej, że Sejm powołuje i odwołuje Prezesa 
NIK za zgodą Senatu, i ta wersja art. 36 
ust. 1 została utrzymana w mocy w Małej 
Konstytucji. Warto dodać, że Regulamin 
Sejmu RP z 30 lipca 1992 r. stanowił, 
iż Sejm powołuje i odwołuje Prezesa NIK 
na wniosek Marszałka Sejmu lub co naj
mniej 35 posłów (art. 27 ust. 1) bez
względną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ogólnej liczby posłów 
(art. 28). Natomiast Regulamin Senatu 
z 23 listopada 1990 r. głosił, że Senat wy
raża zgodę uchwałą zwykłą (art. 66 ust. 1), 
mogąc przed jej podjęciem wezwać kandy
data lub urzędującego prezesa do złożenia 
wyjaśnień (art. 66 ust. 2). 

Osobną grupę stanowiły utrzymane 
w mocy przepisy Konstytucji RP z 1952 r. 
zawarte w jej rozdziale 4, m.in. dotyczące 
NIK (art. 3436), w tym wspomniany już 
art. 35. Chodziło o podkreślenie konstytu
cyjnej normy definiującej przedmiotowy 
i podmiotowy zakres kontroli NIK prze
biegającej na podstawie czterech kryte
riów: legalności, gospodarności, celowości 

i rzetelności (art. 34 ust. 1). Mimo kilku 
zmian tych przepisów w Konstytucji 
RP z 1952 r., Mała Konstytucja utrzy
mała je w mocy w wersji z 8 paździer
nika 1980 r., wraz ze skreśleniem ust. 4 
w  art.  35, dokonanym nowelizacją 
z 7 kwietnia 1989 r., wprowadzającą 
także wspomnianą „zgodę Senatu” przy 
powoływaniu i odwoływaniu Prezesa NIK 
(art. 36 ust. 1). Natomiast nie podlegała 
zmianom od 1980 r. konstytucyjna norma 
stanowiąca, że NIK „działa” na zasadach 
kolegialności (art. 36 ust. 2). 

Biorąc pod uwagę, że utrzymane w mocy 
przepisy Konstytucji RP z 1952 r. obo
wiązywały również w dobie przygoto
wania i uchwalenia nowej ustawy o NIK 
z 23 grudnia 1994 r., daje się zauważyć po
zostawienie w dwóch miejscach pojęć rażą
co archaicznych. Chodzi mianowicie o „go
spodarkę nieuspołecznioną” (art. 34 ust. 2) 
oraz wspominane już sprawozdania rządu 
z „wykonania narodowego planu społeczno
gospodarczego” (art. 35 ust. 2). Podkreślić 
także należy, że rozdział 4 Konstytucji RP 
z 1952 r., umieszczony w ustawie zasad
niczej w 1957 r., (rozdz. 3a), pozostający 
w niej według jednolitej numeracji przy
jętej w 1976 r. jako rozdz. 4, początkowo 
poświęcony był wyłącznie NIK. Z cza
sem lokowano tam kolejno ustanawiane 
organy: Trybunał Stanu (1982), Trybunał 
Konstytucyjny (1985), Rzecznika Praw 
Obywatelskich (1987) oraz Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji (KRRiT) (1992) obok 
NIK. Oznaczało to, z jednej strony, roz  
szerzanie merytorycznej zawartości roz
działu, z drugiej, dowodziło braku głębszej 
myśli ustawodawcy. Tłumaczono to „tym
czasowością” MK w świetle perspektywy 
uchwalenia nowej Konstytucji RP. 
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Ustawa z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli85 
Obecna ustawa jest finalnym rozstrzy
gnięciem szerszych poszukiwań nowo
czesnego modelu kontroli opartego na in
stytucji Najwyższej Izby Kontroli. Całość 
procesów obejmujących inicjatywy zwią
zane z przygotowaniem kolejnych projek
tów ustaw dotyczących NIK, włącznie 
z uchwaleniem obecnej ustawy z 23 grud
nia 1994 r., podzielić można – ze wzglę
dów metodologicznych – na kilka eta
pów. Pierwszy – obejmujący inicjatywy 
z lat 1990–1991; drugi – mający za przed
miot przedłożony Sejmowi w 1992 r. pro
jekt nowelizacji ustawy z 8 października 
1980 r. o NIK; trzeci – prace powołanej 
przy Prezesie NIK komisji oraz pierw
sze czytanie projektu ustawy w Sejmie 
18 marca 1994 r. Czwarty zaczyna się 
od drugiego czytania 26 października 
1994 r., wraz z pracą w komisjach; piąty, 
to trzecie czytanie wraz z uchwaleniem 
17 listopada 1994 r. ustawy o NIK; szósty 
– stanowisko Senatu z 9 grudnia 1994 r.; 
siódmy – stanowisko Sejmu i uchwalenie 
ustawy 23 grudnia 1994 r.; ósmy – wyda
nie przewidzianych ustawą aktów wyko
nawczych. 

W niniejszym opracowaniu byłoby trud
no przedstawić całościową analizę ustawy, 
można natomiast wskazać ogólniejszą 
jej ocenę. Trudność tkwi nie tyle w samym 
okresie jej obowiązywania, ale w tym, 
że jest obowiązującym aktem prawnym. 
Można jednak wskazać kilka spraw poz
walających na zarysowanie jej osiągnięć, 

85 Ustawa z 23.12.1994 o NIK, tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 524.

zwłaszcza w nawiązaniu do tradycji NIK 
w konstytucjonalizmie polskim.

Po  pierwsze, ustawa z  23  grudnia 
1994 r. wyznacza kolejny etap funkcjo
nowania NIK. Uchylając poprzednią 
usta wę, z 8 października 1980 r., ustana
wia rozwiązania bardziej nowoczesne, 
odpowia dające wymaganiom transfor
macji gospodarki polskiej w latach dzie
więćdziesiątych XX wieku. Wyrazem 
urzeczywistniania tego zadania jest nowe 
ujęcie podmiotowego i przedmiotowego 
zakresu kontroli. Również nowa organi
zacja Izby, opierająca się na kadencyjnoś
ci Prezesa NIK, gwarancjach stabilno ści 
i nie zawisłości jego urzędu, Kolegium 
NIK oraz całej kadry kontrolerskiej, po
winna stać się widocznym rezultatem 
urzeczywistniania założeń ustrojowych 
odpowia dających wzorcom demokraty
cznego państwa prawnego.

Po drugie, na tle dotychczasowych tra
dycji, obecna ustawa o NIK nie wiązała 
się z uchwaleniem czy głębszą nowelizacją 
Konstytucji RP. Mimo głosów w dyskusji 
nad jej projektem, postulujących nowe
lizację Konstytucji RP z 1952 r. właśnie pod 
kątem unowocześnienia ustrojowych zasad 
kontroli, ustawodawca nie zdecydował się 
na takie rozwiązanie. Ustawa z 1994 r. 
w fazie przygotowywania była kształtowa
na w nawiązaniu do obowiązujących dość 
ogólnikowych postanowień Konstytucji 
RP z 1952 r. i Małej Konstytucji z 1992 r. 
W rezultacie zarysowała się swoista dia
lektyka zgodności i niezgodności między 
dążeniem do wypracowania w miarę 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 43 

Historia polskiej kontroli państwowej

nowoczesnych rozwiązań a tradycyjnym 
tekstem postanowień konstytucyjnych. 
Przykładem mogą być wątpliwości doty
czące kadencji prezesa czy fakultaty
wnej kontroli samorządu, wymagające 
zazwyczaj stosowania tzw. dynamicznej 
wykładni prawa. Wszystkie te problemy 
na korzyść ustawy z 23 grudnia 1994 r. 
rozstrzygnęła Konstytucja RP z 1997 r. 

86 Ustawa o Izbie Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej (O scziotnoj Pałatie Rossijskoj Federacji) uchwalona przez Dumę 
Państwową 18.11.1994, zatwierdzona przez Radę Federacji 7.12.1994, podpisana przez Prezydenta FR 11.1.1995.

Zatem ustawa z 1994 r. o NIK obowiązy
wała pod rządami Konstytucji RP z 1952 r. 
i Małej Konstytucji z 1992 r. i zachowała 
aktualność po uchwaleniu Konstytucji 
RP z 1997 r.

Po trzecie, sukcesem obecnej ustawy oka
zuje się bardziej precyzyjne unormowanie 
sprawy zasadniczej, czyli tzw. postępowa
nia kontrolnego. Również widoczna konse
kwencja w założeniu, że będzie to właśnie 
postępowanie kontrolne, bez działania 
nadzorczego, wskazuje na jednoznaczne 
metodologiczne podejście twórców usta
wy. Jest to wyraźny postęp względem po
przedniej, z 8 października 1980 r., chociaż 
odpowiedni rozdział ustawy z 23 grud
nia 1994 r. wydaje się nadmiernie dro
biazgowy. W pewnym sensie rozdział 
ten wpływa na ogólne „przeciążenie” 
ustawy wieloma szczegółowymi kwestia
mi, a warto dodać, że jest ona najbardziej 
rozbudowaną w historii polskiej kontroli.

Po czwarte, osobnym problemem wy
daje się zagwarantowanie, po raz pier
wszy w historii NIK, szerokich pod staw 
kontradyktoryjności w postępowaniu 
kontrolnym. Tendencja jest widoczna 
także w postępowaniach kontrolnych 
w większości państw Europy Środkowej 
i PołudniowoWschodniej, głównie na
wiązujących do instytucji izby obrachun
kowej. Na jej potwierdzenie można przy
wołać wydaną w Federacji Rosyjskiej (FR), 
w nawiązaniu do Konstytucji FR z 12 grud
nia 1993 r., ustawę federalną z 18 listopa
da 1994 r. o Izbie Obrachunkowej FR86. 
Podobnie działają naczelne organy kontroli 
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Ustawa z 23 grudnia 1994 r. na nowo określiła 
pozycję ustrojową NIK i zakres jej uprawnień 
oraz reguły postępowania kontrolnego.



44 KONTROLA PAŃSTWOWA

Andrzej Sylwestrzak

w Czechach i Słowacji. W opiniach doty
czących projektu polskiej ustawy prog
nozowano, że gwarancje te mają szansę 
doprowadzić w przyszłości do wykrystali
zowania w procesie kontrolnym postę
powania quasisądowego.

Po piąte, ustawa w artykułach poświęco
nych organizacji NIK zmierza do zharmo
nizowania uprawnień Prezesa NIK z zasadą 
kolegialności. Dość wyraziste kompetencje 
prezesa nie umniejszają wprawdzie roli 
Kolegium NIK, jednak zakres kolegial
ności, sprowadzający się do istnienia jed
nego Kolegium w centrali, przedstawia 
się nieco konserwatywnie w porównaniu 
z kolegialnością wprowadzoną np. ustawą 
z 3 czerwca 1921 r. Także dość wyraźna 
przewaga w Kolegium NIK etatowych 
pracowników nad przedstawicielami 
nauk prawa i ekonomii, daje podstawy 
do formowania przyszłościowej koncep
cji Kolegium NIK opartego na przewadze 
tzw. czynnika społecznego.

Formułowane w toku dyskusji krytyczne 
uwagi do projektu ustawy, że nie rozwija 
ona problematyki miejsca NIK w strukturze 
aparatu państwowego w nawiązaniu do kon
stytucyjnej zasady trójpodziału władz, wy
dają się niezwykle twórcze. W jakimś sen
sie na usprawiedliwienie tego stanu można 
przyjąć, że ustawę uchwalono w dobie 
swoistego interregnum konstytucyjnego, 
mającego miejsce między aktami kon
stytucyjnymi wyraźnie tymczasowymi 
a przekonaniem o względnie nieodległym 

87 Por. liczne wypowiedzi publicystyczne, np. M. Henzler: NIK�po�nic.�Ćwierć�miliarda�z�budżetu,�1,7�tys.�etatów�
i…�mało�widoczne�efekty.�NIK�sama�nadaje�się�do�kontroli, „Polityka” nr 47 z 22.11.2008; M. Mikołajczyk: 
O�niedoli�w�kontroli, „Nie” nr 23/2011 r.; M. Mikołajczyk: Węszenie�w�NIK, „Nie” nr 2/2012 r.; wywiad 
M. Jałoszewskiego: Kwiatkowski,�ja�tu�tylko�kontroluję, „Gazeta Wyborcza”, 10.12.2014.

przyjęciu nowej Kon stytucji RP. U pod
staw takich rozwiązań leży m.in. głębszy 
problem widocznego nihilizmu teorii „pań
stwa prawa” w poszukiwaniu odpowiedzi 
wska zujących drogi rozszerzenia monte
skiuszowskiego trójpodziału87. 

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.
Konstytucja RP z 1997 r. wyznacza szcze
gólny etap formowania instytucjonalnego 
kształtu NIK. Ocena obowiązującej ustawy 
zasadniczej z tej perspektywy dotyczyć bę
dzie istnienia Izby w kontekście podziału 
władz oraz kwestii o charakterze ogólnym. 

Sprawa pierwsza to konstytucyjny po dział 
władz. Otóż mówiąc najogólniej, w pol
skim konstytucjonalizmie dominowały 
dwie tendencje: pierwsza, nawiązująca 
właśnie do trójpodziału władz w wersji 
monteskiuszowskiej i druga, odrzucają
ca podział władz w imię ustanawiania au
torytarnych rządów jednostki, np. króla 
(Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 r., 
art. 36: „Osoba królewska jest święta i ni
etykalna”) czy Prezydenta RP (Konstytucja 
RP z 1935 r.), bądź odrzucająca podział 
władz z racji doktrynalnych i opierająca się 
na zasadzie ich jednolitości (Konstytucja 
PRL z 1952 r.).

Oczywiście, do pierwszej grupy kon
stytucji opierających się na trójpodziale 
władz należą: Konstytucja z 3 maja 1791 r., 
Konstytucja RP z 17 marca 1921 r., Mała 
Konstytucja z 19 lutego 1947 r., Mała 
Konstytucja z 17 października 1992 r. 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 45 

Historia polskiej kontroli państwowej

oraz obecna Konstytucja RP z 2 kwietnia 
1997 r. Do tej grupy zaliczyć też można 
Małą Konstytucję z 20 lutego 1919 r. 
ustanawiającą głównie podział na władzę 
ustawodawczą (Sejm Ustawodawczy) 
i wykonawczą (Naczelnik Państwa i rząd), 
chociaż powoływano wówczas również 
niezawisłe sądy w pełni realizując zasa
dę trójpo działu. Konstytucja RP z 1997 r. 
ustanawiając zasadę trójpodziału władz 
(art. 10 ust. 1), wymienia organy (art. 10 
ust.  2) reprezentujące poszczególne 
władze: Sejm i Senat sprawujące władzę 
ustawodawczą, Prezydenta RP i Radę 
Mi ni strów będące władzą wykonawczą 
oraz sądy i trybunały piastujące władzę 
sądowniczą. Kon stytucja nie wypowiada 

się w sprawie klasyfikacji innych organów, 
których dzia łania normuje; w tym wypad
ku chodzi o samorząd terytorialny oraz 
organy kontroli wymienio ne w katalogu 
zawartym w rozdz. IX, a więc NIK, RPO 
i KRRiT, chociaż należałoby do dać RPD 
i Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO). 
Na kanwie tych klasyfikacji powstaje py
tanie, do której z władz należy je zaliczyć.

Wydaje się, że analiza konstytucyjnych 
władz, z punktu widzenia ich immanent
nej jednolitości, czy też poszukiwanie 
wyraźnych podziałów w ramach władz 
wyodrębnionych, otwiera nowe możliwości 
klasyfikacyjne. Zakładając, iż do zaakcep
towania są podziały wewnętrzne, wów
czas klasyfikacja „trzy plus jeden” ulega 
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Konstytucja RP z 1997 r. wyznacza szczególny etap formowania instytucjonalnego kształtu NIK.
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rozbudowaniu na podgrupy. W ramach 
szeroko pojętej władzy ustawodawczej 
wyróżniamy wówczas władzę ustro
jodawczą i władzę ustawodawczą tra
dycyjną. Władzę wykonawczą dzielimy 
na trzy grupy: władzę reprezentacyjną 
prezydenta, władzę wykonawczą rządu 
i władzę samorządową. W ramach władzy 
sądowniczej wyróżniamy: władzę trybu
nałów i władzę sądów. Wła dzę kontrolu
jącą dzielimy na trzy grupy: władzę NIK 
i RIO; władzę rzeczników – RPO i Rze
cznika Praw Dziecka (RPD) oraz KRRiT 
a także  władzę kontroli finansowej 
Narodowego Banku Polskiego i Rze cz
nika Praw Pacjenta (art. 227). 

W  odniesieniu do  Konstytucji RP 
z 1997 r. widzianej głównie z perspekty
wy uregulowań dotyczących NIK, jej ocenę 
można sprowadzić do kilku punktów.

Po pierwsze, umieszczenie NIK w oso
bnej części konstytucji, usytuowanej 
poza  rozdziałami odpowiadającymi 
monteskiuszowskiej systematyzacji 
władz, dowodzi podjęcia trafnej próby 
rozbudowania tradycyjnego trójpo
działu o oddzielną władzę kontrolującą. 
W ten sposób Konstytucja RP z 1997 r. 
po raz pierwszy logicznie rozwiązuje ten 
problem, proponując własne rozumie
nie miejsca NIK. W tej sprawie różni 
się od Konstytucji marcowej, a bardziej 
nawiązuje do rozwiązań Małej Konstytucji 
z 1947 r. Wprawdzie Konstytucja RP 
z 23 kwietnia 1935 r. również poświęciła 
NIK osobny rozdział, jednak nie opierała 
się na zasadzie podziału władz. Tym samym 

88 Por. poprzedni art. 34 ust. 1 Konstytucji RP z 1952 r. z obecnym art. 203 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r.

Konstytucja RP z 1997 r. daje podstawy 
do budowy teorii o rozszerzeniu mon
teskiuszowskiego trójpodziału na władzę 
czwartą – kontrolującą.

Po drugie, Konstytucja RP z 1997 r. 
odpowiada potrzebom ustrojowym z punk
tu widzenia obecnego stadium przekształ
ceń NIK. Pod tym względem nie zer
wano z rozwiązaniami ostatniej noweli 
Konstytucji RP z 1952 r. (z 8 paździer
nika 1980 r.), dążąc do ich przetworze
nia i wykorzystania – dotyczy to np. bez
pośrednich powiązań NIK z Sejmem 
czy podmiotowego ujęcia obligatoryjnej 
kontroli NIK88. Oczywiście obecna konsty
tucja odrzuciła nieaktualne sformułowania, 
np. organizację „związków spółdzielczych”, 
jak i samej kont roli spółdzielczości, pojęcie 
„administracji państwowej”, „jednostek 
gospodarki nieuspołecznionej” czy „naro
dowego planu społecznogospodarczego”. 
W tym samym stopniu wprowadziła poję
cia nowe, np. fakultatywnej kontroli samo
rządu terytorialnego.

Po trzecie, ustawodawca kształtował 
postanowienia Konstytucji RP z 1997 r., 
mając na uwadze rozwiązania ustawy 
z 23 grudnia 1994 r. o NIK. Dowodzi to, 
z jednej strony, nowoczesności samej usta
wy, z drugiej – zasadniczej zgodności kon
stytucji z wcześniejszą o prawie trzy lata 
ustawą o NIK. Na tym tle warto podkreślić, 
iż Konstytucja RP z 1997 r. zasadniczo usan
kcjonowała stan prawny uformowany usta
wą z 23 grudnia 1994 r. o NIK. Niezależnie 
od tego, postano wienia Konstytucji RP 
z 1997 r. układają się w harmonijną linię 
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ewolucyjnego kształtowania kontroli z po
szanowaniem tradycji NIK.

Po czwarte, Konstytucja RP z 1997 r. 
umacnia ustrojową pozycję NIK jako sa
modzielnego „naczelnego organu kontro
li” (art. 202 ust. 1), a jeśli chodzi o użyte 
sformułowania, nawiązuje do ustawy 
z grudnia 1994 r. o NIK (art. 1 ust. 1). 
Dalszą konsekwencją umacniania pozycji 
Izby jest uczynienie z kontroli liczącej się 
gwarancji praworządności. W tym sen
sie postanowienia dotyczące NIK bez
pośrednio korespondują z  zasadami 
z rozdziału I: „Rzeczpospolita”, w szcze
gólności ustanawiającymi „demokratyczne 
państwo prawne” (art. 2), zobowiązując 
organy „władzy publicznej” do działa
nia „na podstawie i w granicach prawa” 
(art. 7). Liczącą się ustrojową instytucją 
gwarantującą obiektywność i skuteczność 
kontroli dotyczącej poszanowania prawa, 
głównie w sferze finansów publicznych, 
jest NIK. Kształtując w ten sposób pozycję 
Izby, Konstytucja RP z 1997 r. nawiązuje 
do postępowych ustaw zasadniczych, zde
cydowanie odrzucając skompromitowane 
rozwiązania z lat 1952–1957 i 1976–1980.

Konstytucyjna pozycja NIK wskazu
je na trwałe zdobycze tej instytucji, sta
nowiące gwarancję poszanowania prawa 
w mijającym stuleciu Polski niepod
ległej. NIK powstała w dobie formowania 

podstaw liberalnoburżuazyjnej II Rzeczy
pospolitej, dalej funkcjonowała ze zmien
nymi losami i przerwami w Polsce socja
listycznej, aby w pełni wykazać swą 
przydatność w  III Rzeczypospolitej. 
Przyjęta po 1989 r. ustrojowa formuła 
„demokratycznego państwa prawnego” 
wymagała należytego rozbudowania insty
tucjonalnych gwarancji praworządności, 
będących również gwarancjami rządów 
demokratycznych. W tej perspektywie kon
tynuacja dorobku NIK, zarówno z II RP, jak 
i stanu prawnego z 1980 r., dowodzi racjo
nalności działania polskiego ustawodawcy. 
Kolejne wyzwanie posta wiła przed Izbą 
akcesja Polski do Unii Europejskiej, cho
ciaż dotychczasowa praktyka wskazuje, 
że w warunkach zjedno czonej Europy NIK 
pozostała również trwa łym fundamentem 
kontroli wykonania zadań związanych 
z wykorzystaniem polskich i – odpowie
dnio – unijnych finan sów publicznych. 
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Celem artykułu jest przedstawienie drogi, jaką przez sto lat – od powoła
nia Najwyższej Izby Kontroli Państwa (NIKP) w wojennych jeszcze warun
kach – do dziś przeszła kontrola gospodarowania środkami publicznymi.  
Podjęcie próby pokazania, choćby w bardzo skrótowej formie, ewolucji 
metod badania administracji publicznej gromadzącej dochody i dokonu
jącej wydatków publicznych jest uzasadnione zarówno rolą, jaką odgrywa 
dziś kontrola budżetowa, jak i potrzebą dalszego dostosowywania jej za
kresu i metod do zmieniających się warunków.

Kontrole budżetowe 
Najwyższej Izby Kontroli

Ewolucja metod badania dochodów i wydatków publicznych

WOJCIECH MISIĄG

Wstęp
W pracach nad doskonaleniem metod 
kontroli oraz analizy dochodów i wydat
ków publicznych nie można oczywiście 
korzystać bezpośrednio z doświadczeń 
przeszłości. Opisując zmiany, jakie wpro
wadzano w latach 1919–2018, spróbuję 
pokazać, jak na kształt kontroli budżeto
wych, a także skuteczność wdrażania wy
pływających z nich wniosków, mają dwa 
podstawowe czynniki:

 • rola budżetu w zarządzaniu państwem,
 • ustrojowa pozycja kontroli państwowej.
Wydaje się, że taka analiza może być 

przydatna dla dalszych prac nad doskona
leniem metod kontroli budżetowej, poka
zując – co również ma wartość – rozmiary 

i znaczenie zmian dokonanych w tym ob
szarze po roku 1989.

Na wstępie potrzebne jest pewne wy
jaśnienie terminologiczne, odnoszące 
się do określenia „kontrola budżetowa”. 
Traktuję je jako skrótowe ujęcie wszelkich 
form kompleksowego badania przez naj
wyższy organ kontroli państwowej spo
sobu gospodarowania środkami publicz
nymi przez organy administracji publicz
nej. W praktyce oznacza to z jednej strony 
objęcie terminem „kontrola budżetowa” 
badania dochodów i wydatków publicz
nych w tych okresach, gdy nie uchwalano 
budżetu państwa, z drugiej zaś – współ
czesnego rozumienia kontroli budżetowej, 
wykraczającej co do zakresu podmiotowe
go i metod analizy poza ściśle rozumiane, 
formalne ramy budżetu państwa. Kontrola 
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budżetowa – w prezentowanym dalej uję
ciu – bliższa jest więc kontroli szeroko ro
zumianego „rozporządzania groszem pu
blicznym”, niż formalnemu sprawdzaniu 
wykonania budżetu państwa.

Zachowana dokumentacja działalno
ści NIK do roku 1939 jest niekompletna. 
Nie zachowały się na przykład kluczo
we dokumenty przedstawiane Sejmowi 
przez NIK w sprawach budżetowych, 
czyli uwagi do wykonania budżetu pań
stwa i wnioski w sprawie absolutorium 
dla rządu. Ich treść znamy więc głównie 
ze źródeł pośrednich, takich jak steno
gramy posiedzeń Sejmu i jego komisji, 
czy publikacje naukowe z okresu mię
dzywojennego.

Najwyższa Izba Kontroli Państwa 
1919–1921
Od początku istnienia Najwyższej Izby 
Kontroli Państwa sprawy gospodarowania 
środkami publicznymi były w centrum 
jej uwagi. Dekret Naczelnika Państwa 
z 7  lutego 1919 r.1 powoływał NIKP 
do „stałej, a wszechstronnej kontroli do
chodów i wydatków państwowych, prawi
dłowości administrowania majątkiem pań
stwa oraz gospodarki instytucji, zakładów 
fundacji i funduszów, a także wyższych 
jednostek samorządowych oraz większych 
miast”. Dodano, iż „pozatem Najwyższa 
Izba Kontroli Państwa kontroluje wszech
stronnie wykonanie budżetu”.

W pierwszych latach działania NIKP 
koncentrowały się przede wszystkim 
na wstępnej kontroli operacji finansowych. 

1 Dziennik Praw Państwa Polskiego, nr 14 poz. 183.

Mniejsze znaczenie przywiązywano do 
tego, co dziś kojarzy się nam z pojęciem 
kontroli budżetowej, a więc do prowadzo
nej ex post kontroli zamknięć rachunków 
państwowych, czyli kompleksowej kon
troli wykonania budżetu. Taki styl działa
nia był zgodny z dekretem powołującym 
Izbę i nakazującym, by „wszechstronnie 
i bezwarunkowo” dokonywała wstępnej 
kontroli wydatków na:

 • koszty wszelkiego rodzaju inwestycji 
państwowych;

 • dostawy dla wojska;
 • utrzymanie dróg i mostów, roboty me

lioracyjne i uspławnianie rzek;
 • kupno lub zamianę nieruchomości.
Już w pierwszym roku NIKP rozpa

trzyła ponad 500 wniosków o akcepta
cję dla planowanych operacji, blokując 
przy tym prawie 10% z nich. Dysponowała 
również uprawnieniami do zawieszania 
w urzędowaniu osób winnych stwierdzo
nych nieprawidłowości. Jak wspomniano 
na wstępie, mniejsze znaczenie przywią
zywano do prowadzonej ex post kontroli 
zamknięć rachunków państwowych, czyli 
kompleksowej kontroli wykonania budżetu 
– którego zresztą po 1918 roku formalnie 
nie uchwalano.

Początki nie były więc łatwe. NIKP bory
kała się z problemami kadrowymi i zapew
nieniem sobie warunków normalnej pracy, 
a także z brakiem jednolitej, na bieżąco pro
wadzonej ewidencji operacji finansowych 
tworzącej się dopiero administracji pań
stwowej. Pierwszy prezes NIKP – dr Józef 
Higersberger tak raportował Naczelnikowi 
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Pierwsza strona pisma z 26 czerwca 1920 r. prezesa NIKP Józefa Higersbergera do Naczelnika Pań-
stwa w sprawie przekazania sprawozdania z działalności Izby od jej utworzenia do 31 marca 1920 r.
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Państwa 26 czerwca 1920 r.2: „Pomimo 
niejednokrotnych przypomnień i nalegań 
ze strony Najwyższej Izby niektóre wła
dze do końca okresu sprawozdawczego 
żadnych sprawozdań rachunkowych i ka
sowych nie nadesłały, niektóre zaś władze 
nadesłały tylko częściowe i niepełne spra
wozdania (z licznymi brakami w dokumen
tach) lub tylko dokumenty rachunkowe 
z różnych okresów czasu”.

NIKP w pierwszych latach nowej pań
stwowości była raczej instytucją nadzorczą 
i zarządzającą niż kontrolną. Wydaje się, 
że Naczelnik bardziej wierzył kontrolerom, 
aniżeli tworzącej się dopiero administra
cji. Imponujące jest przy tym, że zadania 
te Izba wykonywała mając do dyspozycji 
95 kontrolerów.

Analizując tryb działania NIKP w la
tach 1919–1920, nie można pominąć wa
runków, w jakich funkcjonowała kontrola 
państwowa – niemal do końca 1920 roku 
toczyły się działania wojenne, państwo 
nie miało ani stabilnych granic, ani stabil
nej waluty3, gospodarka odczuwała skutki 
zniszczeń, trwało scalanie struktury ad
ministracji państwowej, kształtował się 
dopiero system prawny nowego państwa. 
W takich warunkach przyjęty sposób 
działania był prawdopodobnie jedynym 
możliwym, tym bardziej, że nie istniały 

2 Faksymile pisma J. Hibersbergera do J. Piłsudskiego pobrane z internetowo udostępnionych zasobów Archi-
wum Akt Nowych – zespół 2/3/0 – Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa w Warszawie, dostępne na stronie  
https://szukajwarchiwach.pl/2/3/0/5.1/43#tabSkany.

3 Kurs marki do dolara 30.4.1919 wynosił 15,2 marki za dolara, 30.9.1921 – 4593,3 marki za dolara. Narastała 
inflacja – według danych GUS w drugim półroczu 1920 r. koszty utrzymania wzrosły o ok. 145%, pomiędzy 
styczniem i październikiem 1921 r. – o ok. 240% – por. R. Rybarski: Polska�marka�i�polski�złoty,�Perzyński, 
Niklewicz i S-ka, Warszawa 1922, s. 8 i 20.

4 P. Grata: Problemy�skarbowości�II�Rzeczypospolitej, [w:] J. Łazor, W. Morawski (red.) [w:] Między�stabiliza-
cją�a�ekspansją.�System�finansowy�w�służbie�modernizacji�(z�warsztatów�badawczych�historyków�gospodar-
czych), Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2014, s. 387-411.

jeszcze podstawy dla racjonalnej, upo
rządkowanej gospodarki budżetowej. 
Sejm Ustawodawczy nie uchwalał bu
dżetów, a wydatki publiczne – zgodnie 
z tzw. Małą Konstytucją – były doko
nywane na ustalanych przez rząd i za
twierdzanych przez Naczelnika Państwa 
limitach kredytów budżetowych, wie
lokrotnie zmienianych w trakcie roku. 
Kontrola ex ante była więc w zasadzie 
jedynym instrumentem mogącym za
pewnić racjonalne wykorzystanie bar
dzo ograniczonych zasobów publicznych. 
Trzeba jednak dodać, że zaangażowanie 
NIKP w autoryzację wydatków budżeto
wych, niezgodne z obowiązującymi obec
nie standardami działalności organów 
kontroli, już wówczas budziło poważne 
kontrowersje.

O ile działalność Izby w tym okresie 
mogła przyczynić się do wstrzymania 
pojedynczych, nieracjonalnych operacji, 
to w istniejących warunkach nie mogła 
wymusić prowadzenia całej gospodarki 
finansowej państwa w zgodzie ze stan
dardowymi regułami. Potrzeby wymu
szały konieczność finansowania przewa
żającej części wydatków drogą emisji pie
niądza i kredytowania państwa. Jak pisze 
Paweł Grata4, chociaż z góry zakładano 
konieczność niedoborów budżetowych, 
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to udział „deficytu w rozchodach skarbo
wych znacznie te przewidywania przewyż
szał i przybierał rozmiary niewyobrażalne 
z punktu widzenia ‚normalnej’ gospodarki 
budżetowej”, sięgając w niektórych okre
sach z lat 1918–1920 poziomu 8093% 
wydatków budżetowych. Po zakończeniu 
wojny polskorosyjskiej stan nierówno
wagi nieco się zmniejszył, jednak nadal 
– aż do 1923 r. deficyt budżetowy był 
nadal bardzo wysoki, finansując – we
dług szacunków P. Graty:

 • w roku 1921 – 61% wydatków,
 • w roku 1922 – 48% wydatków,
 • w roku 1923 – 45% wydatków państwa.
Kontrowersje wokół działalności 

NIK wzmacniało to, że nie było jasnych 
reguł prowadzenia gospodarki budżeto
wej. Rolę „prawa budżetowego” odgry
wały przez wiele lat ustalone w 1920 r. 
przez Ministra Skarbu „Tymczasowe prze
pisy o sposobie pobierania przychodów 
i dokonywania wydatków przez władze 
i urzędy państwowe”5. Jak pisał w 1922 r. 
R. Czauderna (skądinąd wysoki urzędnik 
Ministerstwa Skarbu): „Kontrola, wyko
nywana przez N. I. K, i jej organy, chociaż
by najenergiczniejsza, najsumienniejsza, 
fachowa i wolna od ciążących na niej nie
stety jeszcze bardzo rosyjskich pozosta
łości, nie może dla braku danych i uchy
lania się od udziału w Rządzie uczynić 
zadość w danej chwili potrzebom ad
ministracji skarbowej”6. Jak się dalej 

5 Dz. Urz. Min. Sk. nr 5 poz. 107, Mon. Pol. nr 59 i 64.
6 R. Czauderna: Rachunkowość�i�kasowość�państwowa�w�Polsce�do�1925�roku, Stowarzyszenie Urzędników 

Skarbowych, Warszawa 1925, s. 156.
7 Ustawa z 17.3.1921 – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. nr 44, poz. 267.
8 Dz.U. nr 51 poz. 314.

okazało, kontrowersje te nie ustały rów
nież po zmianie trybu działania kontroli 
państwowej.

Najwyższa Izba Kontroli,  
lata 1924–1935
Za koniec pionierskiego okresu należy 
uznać uchwalenie w 1921 r. tzw. Kon
stytucji marcowej7, a wkrótce potem 
– ustawy z 3 czerwca 1921 r. o kontroli pań
stwowej8, powołującej do życia Najwyższą 
Izbę Kontroli.

Zgodnie z art. 9 Konstytucji: „Do kon
troli całej administracji państwowej 
pod względem finansowym, badania za
mknięć rachunków Państwa, przedstawia
nia corocznie Sejmowi wniosku o udziele
niu lub odmówieniu Rządowi absolutorjum 
– jest powołana Najwyższa Izba Kontroli, 
oparta na zasadzie kolegjalności i nieza
leżności sędziowskiej członków jej kole
gjum, usuwalnych tylko uchwałą Sejmu, 
większością 3/5 głosujących”. Konstytucja 
stanowiła ponadto, że Prezes Najwyższej 
Izby Kontroli zajmuje stanowisko równo
rzędne ministrowi, nie wchodzi jednak 
w skład Rady Ministrów, a jest za spra
wowanie swego urzędu i za podległych 
mu urzędników odpowiedzialny bezpo
średnio przed Sejmem.

W kwestiach budżetowych zdecydo
wano, że:

 • ustawa państwowa ustala corocznie 
budżet państwa na rok następny (art. 5),
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 • rząd przedstawi corocznie zamknięcie 
rachunków państwowych do parlamen
tarnego zatwierdzenia (art. 7),

 • Najwyższa Izba Kontroli kontroluje całą 
administrację państwową pod względem 
finansowym, bada zamknięcia rachunków 
państwa i przedstawia corocznie Sejmo
wi wniosek o udzieleniu lub odmówieniu 
rządowi absolutorium (art. 9).

9 Cytowany już R. Czauderna stwierdził – już po uchwaleniu ustawy o kontroli państwowej, że: NIK jest�to�Rząd�
ponad�Rządem, a Kontrola�Państwowa,�uchylając�się�od�udziału�w�Rządzie,�bierze�czynny�udział�w�admini-
stracji�państwowej,�wywiera�na�nią�wpływ�decydujący�i�opierając�się�na�ustawie,�zmusza�Rząd�do�spełnienia�
swych�zarządzeń,�nie�dzieląc�z�niem�za�te�zarządzenia�odpowiedzialności”.�Ocenił też, że kontrola wstępna 
okazała�się�niepraktyczną,�zbyt�kosztowną,�uchylała�odpowiedzialność�władz�i�z�powodu�swej�przewlekłości�
narażała�skarb�państwa�na�niepowetowane�straty (op. cit. s. 156).

W uchwalonej 3 czerwca 1921 r. ustawie 
o kontroli państwowej nie ma już bardzo 
krytykowanego9 upoważnienia do pro
wadzenia przez NIK kontroli wstępnej. 
W kwestiach budżetowych na Izbę nałożo
no natomiast zadanie corocznego przedsta
wiania Sejmowi uwag do wykonania budże
tu za okres ubiegły, z wnioskiem o udziele
nie lub odmówienie rządowi absolutorium. 
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Fragment „Sprawozdania Komisji Budżetowej o zamknięciu rachunków państwowych za rok 1925 
oraz o uwagach Najwyższej Izby Kontroli o wykonaniu budżetu za 1925 rok”.
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Podstawą do sformułowania tych uwag 
miała być kontrola wykonania budżetu 
państwa przeprowadzona już jako kontrola 
następna (ex post), polegająca na „spraw
dzaniu rachunków pod  względem: formal
nym, cyfrowym i co do istoty dokonanych 
czynności” (nie miała to być wyłącznie for
malna kontrola poprawności dokumentów 

księgowych) i przeprowadzona „w czasie jak  
najrychlejszym po dokonaniu wydatków 
i pobraniu dochodów”. Na przedstawienie 
Sejmowi uwag o wykonaniu budżetu po
zostawiono NIK „sześć miesięcy od dnia 
otrzymania od Ministerstwa Skarbu ogól
nego zamknięcia rachunków z całej gospo
darki państwowej”. Wcześniej (nie później 

Fragment „Sprawozdania Komisji Budżetowej o zamknięciu rachunków państwowych za okres od 1 kwiet-
nia 1928 r. do 31 marca 1929 r. oraz o uwagach Kontroli Państwowej o zamknięciu rachunków Państwa 
i wykonaniu budżetu za rok 1928/29”.
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niż pół roku po zakończeniu roku budże
towego) Izba miała przedstawić Sejmowi 
sprawozdanie z czynności kontroli, które 
– aż do roku 1930 stanowiło jedyną formę 
informacji o ustaleniach dokonanych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli w związku z kon
trolą dochodów i wydatków publicznych. 
Taki sposób prezentowania ustaleń z kon
troli wykonania budżetu był – szcze
gólnie ze strony administracji – mocno  
krytykowany10.

W art. 12 ustawy o kontroli państwo
wej ustalono ponadto, że władze i urzę
dy państwowe mogą wydawać, zmie
niać i uchylać przepisy kasowe i rachun
kowe tylko w porozumieniu z Kontrolą 
Państwową i Ministerstwem Skarbu. Ża
dna ze stron nie przejawiała jednak inicja
tywy w tej kwestii – co niejednokrotnie 
Najwyższej Izbie Kontroli wytykano.

Pełne wdrożenie postanowień ustawy 
o kontroli państwowej nastąpiło dopiero 
kilka lat później. 

W roku 1923 obowiązywały uchwala
ne już przez Sejm kwartalne prowizoria, 
pierwszy budżet państwa został przyjęty 
przez Sejm już po reformie monetarnej 
Władysława Grab skie go 29 lipca 1924 r.11, 
następny – 30 czerw ca 1925 r.12

Budżetu na rok 1926 Sejm nie uchwa
lił – w okresie od 1 stycznia 1926 r. 

10 Według R. Czauderny dotychczasowy�sposób�składania�tych�sprawozdań�pozostawia�wiele�do�życzenia�
–�Sprawozdania�te�przedstawiają�się�raczej�jako�rejestry�doniesień�organów�kontrolnych�o�nadużyciach�i�nie-
prawidłowościach�popełnianych�przez�władze�i�urzędy�państwowe,�częstokroć�niezbadanych�i�niesprawdzo-
nych�jeszcze�przez�władze�przełożone.�Czy�publikowanie�takich�spraw�drukiem,�chociażby�w�ograniczonej�
ilości�egzemplarzy,�jest�pożądane�w�interesie�państwa�i�czy�nie�lepiej�byłoby,�aby�organy�kontrolne�o�odkry-
tych�nieprawidłowościach�i�nadużyciach�urzędników,�które�należy�najsurowiej�karać�i�tępić,�zawiadamiały�
niezwłocznie�właściwe�władze�centralne,�należałoby�się�dobrze�zastanowić..., op.cit., s. 157.

11 Ustawa skarbowa na rok 1924, Dz.U. nr 76 poz. 747.
12 Ustawa skarbowa na rok 1925, Dz.U. nr 465.
13 Ustawa skarbowa na okres od 1.4.1927 do 31.3.1928, Dz.U. nr 30 poz. 254.

do 31 marca 1927 r. podstawą gospodar
ki budżetowej państwa było sześć pro
wizoriów. 

Sejm 22 marca 1927 r. uchwalił bu
dżet na okres od 1 kwietnia 1927 r. 
do 31 marca 1928 r.13, zapoczątkowując 
coroczne przyjmowanie budżetów na ko
lejne lata budżetowe rozpoczynające się  
1 kwietnia.

Ustalona w latach dwudziestych struk
tura budżetu państwa pozostała niezmie
niona aż do roku 1939. Przyjęty układ, 
przedstawiony w tabeli 1, s. 56, istotnie 
różnił się od układu stosowanego obecnie. 
Budżet miał postać jednego, skonsolido
wanego planu, w którym wyróżniono trzy 
(od 1933 r. cztery) segmenty:

 • Administracja (A), w przybliżeniu od
powiadający obecnemu układowi budże
tu państwa;

 • Przedsiębiorstwa (B), obejmujący do
chody i wydatki przedsiębiorstw publicz
nych, przy czym za ponad 80% dochodów 
i wydatków tego segmentu odpowiadały 
Polskie Koleje Państwowe;

 • Monopole (C), w których ujmowano 
dochody i wydatki przedsiębiorstw pań
stwowych produkujących i sprzedających 
towary objęte monopolem państwowym 
(monopol solny, spirytusowy, tytoniowy 
i loteria państwowa);
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 • Fundusze (D), swoim charakterem zbli
żone do obecnie funkcjonujących państwo
wych funduszy celowych, wprowadzone 
do budżetu w 1933 r. i mające marginalne 
znaczenie dla budżetu państwa.

W dochodach i wydatkach rozróżnia
no pozycje zwyczajne oraz nadzwyczajne, 
związane głównie z inwestycjami i roz
liczeniami finansowymi. W dochodach 
oraz wydatkach segmentu A nie uwzględ
niano rozliczeń z przedsiębiorstwami 
i monopolami. Nie było dzisiejszego po
działu na dochody i przychody (zwrot
ne) oraz na wydatki i rozchody. Wynik 
budżetu państwa ustalany był jako suma 
wyniku segmentu A oraz salda rozliczeń 

segmentu A z przedsiębiorstwami i mo
nopolami. Na saldo to składały się wpłaty 
przedsiębiorstw i monopoli do budżetu 
państwa oraz dotacje dla przedsiębiorstw 
państwowych.

W nieco uwspółcześnionej formie, 
uwzględniającej pełne kwoty dochodów 
i wydatków wszystkich instytucji objętych 
budżetem państwa, ten sam budżet przed
stawiono w tabeli 2, s. 57. Sprowadzenie 
budżetu państwa do obecnych standardów 
wymagałoby jeszcze „oczyszczenia” po
szczególnych pozycji dochodów i wydat
ków z takich pozycji jak dochody zwrotne, 
czy odpisy na fundusze przedsiębiorstw 
monopoli państwowych.

Tabela 1. Struktura budżetu państwa na rok budżetowy 1931/32 (w mln zł)

Treść

Wydatki Dochody

Wynik
Zwy czajne Nad zwy-

czajne Razem Zwy czajne Nad zwy-
czajne Razem

A. ADMINISTRACJA 2.739,0 112,9 2.851,9 1.682,8 165,2 1.848,0 -1.003,9

B. PRZEDSIĘBIORSTWA 1.717,0 228,3 1.945,3 2.063,8 4,2 2.068,0 122,7

C. MONOPOLE 697,6 0,0 697,6 1.579,6 0,0 1.579,6 882,0

Tabela zbiorcza

A. ADMINISTRACJA 2.739,0 112,9 2.851,9 1.682,8 165,2 1.848,0 -1.003,9

B. PRZEDSIĘBIORSTWA

– dopłaty do przedsiębiorstw 0,9 13,1 14,0 -14,0

– wpłata do Skarbu 136,6 136,6 136,6

C. MONOPOLE

– wpłata do Skarbu 882,0 0,0 882,0 882,0

RAZEM 2.739,9 126,0 2.865,9 2.701,4 165,2 2.866,7 0,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy skarbowej z 21 marca 1931 r. na okres od 1 kwietnia 
1931 r. do 31 marca 1932 r. (Dz.U. nr 28 poz. 188).
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Ustawa o kontroli państwowej zobo
wiązywała NIK oraz władze i urzędy 
do ścisłego przestrzegania przepisów 

i instrukcji, wydanych w celu szybkie
go sporządzenia zamknięć rachunków 
państwowych i dokonania ich oceny 

Tabela 2. Budżet państwa na rok budżetowy 1931/32 (w mln zł) – wersja przekształcona

Treść

Wydatki Dochody

Wynik
Zwyczajne Nadzwy-

czajne Razem Zwyczajne Nadzwy-
czajne Razem

A. ADMINISTRACJA 2.739,9 126,0 2.865,9 2.701,4 165,2 2.866,6 0,7

 w tym:

– dopłaty do przedsiębiorstw 0,9 13,1 14,0 – – – –

 – dochody od przedsiębiorstw – – – 136,6 – 136,6 –

 – dochody z monopoli – – – 882,0 – 882,0 –

B. PRZEDSIĘBIORSTWA 1.853,6 228,3 2.081,9 2.064,7 17,3 2.082,0 0,1

 w tym:

– dopłaty ze Skarbu – – – 0,9 13,1 14,0

 – wpłata do Skarbu 136,6 – 136,6

C. MONOPOLE 1.519,6 – 1.519,6 1.519,6 – 1.519,6 0,0

 w tym:

– wpłata do Skarbu 882,0 882,0 – – –

D. FUNDUSZE 1 – – – – – – –

RAZEM 6.113,1 354,3 6.467,4 6.284,8 169,4 6.454,2 0,8

Dane po konsolidacji

A. ADMINISTRACJA 2.739,0 112,9 2.851,9 1.682,8 165,2 1.848,0 -1.003,9

B. PRZEDSIĘBIORSTWA 1.717,0 228,3 1.945,3 2.063,8 4,2 2.068,0 122,7

C. MONOPOLE 697,6 – 697,6 1.579,6 – 1.579,6 882,0

D. FUNDUSZE – – – – – – –

RAZEM 5.153,6 341,2 5.494,8 5.326,2 169,4 5.495,6 0,8

1 Przychody i wydatki funduszy po raz pierwszy ujęto w ustawie skarbowej z 1933 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy skarbowej z 21 marca 1931 r. na okres od 1 kwietnia 
1931 r. do 31 marca 1932 r. (Dz.U. nr 28 poz. 188).
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przez NIK14. Praktyka nie była jednak 
zgodna z przepisami ustawy. Brakowało 
sformalizowanego systemu sprawozdaw
czości, nie do końca jasny był zakres bu
dżetu, resorty nie spieszyły się z przekazy
waniem Izbie niezbędnych dokumentów. 
Ostatecznie, półoficjalnie, zrezygnowano 
ze sporządzenia zamknięć rachunków pań
stwowych za lata 1919–192115, nie udało 
się również – mimo nacisków NIK – spo
rządzić takiego zestawienia za rok 1922.

Opisane powyżej trudności ze zgro
madzeniem i weryfikacją dokumentów 
niezbędnych do sporządzenia rzetelnego 
zamknięcia rachunków państwowych spo
wodowały, że po raz pierwszy zestawienie 
takie sporządzono – z dwuletnim opóźnie
niem – za rok 1923. Następnie ponad czte
ry lata trwały uzgodnienia tego dokumentu 
pomiędzy Ministerstwem Skarbu i NIK. 
W efekcie pierwsze formalne zamknię
cie rachunków państwowych wpłynęło 
do Sejmu dopiero w 1929 r.

Po raz pierwszy Sejm rozpatrzył wnio
sek NIK w sprawie absolutorium dla rządu 
na posiedzeniu 18 lutego 1930 r., udzie
lając go za lata 1923 i 192416. Dwa tygo
dnie później uchwalił absolutorium za rok 
192517. Już w kolejnej kadencji, 20 marca 
1931 r., Sejm – na podstawie kolejnych 

14 Art. 7 ustawy o kontroli państwowej.
15 R. Czauderna, op. cit., s. 122.
16 Sprawozdanie�Stenograficzne�z�79�posiedzenia�Sejmu�Rzeczypospolitej�z�dnia�18�lutego�1930�roku, dostępne 

w zasobach cyfrowych Biblioteki Sejmowej: https://bs.sejm.gov.pl/F?func=direct&doc_number=000021725.
17 Sprawozdanie�Stenograficzne�z�83�posiedzenia�Sejmu�Rzeczypospolitej�z�dnia�6�marca�1930�roku, dostępne 

w zasobach cyfrowych Biblioteki Sejmowej: https://bs.sejm.gov.pl/F?func=direct&doc_number=000021729.
18 Sprawozdanie�Stenograficzne�z�24�posiedzenia�Sejmu�Rzeczypospolitej�z�dnia�20�marca�1931�roku, dostępne 

w zasobach cyfrowych Biblioteki Sejmowej: https://bs.sejm.gov.pl/F?func=direct&doc_number=000021754.
19 Kwota przekroczenia kredytów, którą NIK proponowała usankcjonować wynosiła 90 trylionów�(według dzi-

siejszej nomenklatury – bilionów), 430 miliardów, 899 milionów, 602 tysiące, 423 marki, 65 fenigów, co daje 
wyobrażenie o skali ówczesnej inflacji.

wniosków NIK – udzielił absolutorium 
za okres od początku 1926 r. do 31 marca 
1929 r.18

Wniosek NIK w sprawie absolutorium 
za rok 1923 sprowadzał się do:

 • wskazania przekroczeń przyznanych li
mitów kredytowych i propozycji ich ak
ceptacji przez Sejm19;

 • propozycji udzielenia absolutorium rzą
dowi;

 • zastrzeżenia, że „udzielenie absoluto
rium nie wpływa:
a) na bieg spraw, zakwestionowanych, 
czy to przez Kontrolę Państwową, czy 
też przez władze administracyjne,
b) na odpowiedzialność za straty Skarbu 
Państwa w okresie 1923 r., jakie ewentu
alnie w przyszłości wyjść na jaw mogą”.

Niemal identycznie brzmiącą uchwałą 
Sejm udzielił rządowi absolutorium za rok 
1924, akceptując – podobnie jak dla roku 
1923 – przekroczenie deficytu przewi
dzianego ustawami skarbowymi.

W kolejnych latach NIK stosowała już 
bardziej zaostrzoną formułę wniosku o ab
solutorium. W tym dotyczącym absoluto
rium za rok budżetowy 1928/29, po wy
liczeniu wydatków dokonanych z prze
kroczeniem obowiązujących limitów 
stwierdziła, że udzielenie absolutorium 
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powinno być uzależnione od legalizacji 
przekroczeń w drodze ustawodawczej. 
Zmiana retoryki nie miała większego zna
czenia, gdyż wielokrotnie Sejm legalizacji 
takiej dokonywał – często już po zakoń
czeniu roku budżetowego – na przykład 
rządowy projekt ustawy o dodatko
wych kredytach na okres budżetowy 
od 1 kwietnia 1929 r. do 31 marca 1930 r. 
został skierowany do Sejmu 13 stycznia 
1931 r.20

Debaty nad zamknięciem rachunków 
państwowych i absolutorium nie wywo
ływały większego zainteresowania, a głosy 
częściej dotyczyły ogólnej polityki rządu 
niż finansów państwa. Zdarzało się, że je
dynym mówcą był sprawozdawca Komi
sji Budżetowej. NIK swoje uwagi i wnio
ski prezentowała tylko na posiedzeniach 
Komisji.

We wszystkich ustawach skarbowych 
uchwalonych po roku 1926 zakładano zrów
noważenie budżetu. Przez większą część 
okresu 1927–1939 przekraczano zarów
no ustalony limit wydatków, jak i poziom 
wyniku budżetu państwa, przy tym wielu 
z tych przekroczeń nie usankcjonowano 
zmianami ustawy skarbowej dokonanymi 
przed końcem właściwego roku budże
towego. NIK nigdy nie zdecydowała się 
jednak na wniosek o odmowę udzielenia 
absolutorium.

Za skrótowo referowanym na posie
dzeniu Sejmu – i w istocie rzeczy bardzo 
formalnym – wnioskiem Izby w sprawie 
absolutorium dla rządu przemawiały ob
szerne materiały, które corocznie NIK 

20 Druk sejmowy nr 54, dostępny w zasobach cyfrowych Biblioteki Sejmowej,
 https://bs.sejm.gov.pl/F?func=direct&doc_number=000008289.

przekazywała Sejmowi jako dokumentację 
przeprowadzonej kontroli budżetowej.

Podstawowym dokumentem przedsta
wianym Sejmowi były uwagi o wykonaniu 
budżetu państwa. Był to corocznie kil
kusetstronicowy materiał, zawierający:

 • analizę zamknięć rachunków państwo
wych (w ujęciu kasowym i ewidencyj
nym) dla wszystkich części budżetowych 
i wszystkich jednostek pozabudżetowych 
(przedsiębiorstw i monopoli) objętych bu
dżetem,

 • analizę dochodów budżetowych i ich 
egzekucji,

 • analizę zgodności dokonanych wydatków 
z ustawami określającymi limity kredytów 
budżetowych,

 • opis nieprawidłowości stwierdzonych 
przy wyrywkowej kontroli pojedynczych 
operacji budżetowych.

Szerszy opis wykrytych nieprawidłowo
ści NIK przedstawiała Sejmowi w prze
kazywanych również corocznie sprawoz
daniach z czynności kontrolnych prowa
dzonych w danym roku.

Wyniki kontroli budżetowych zawarte 
we wskazanych powyżej dokumentach 
nie były przez NIK prezentowane na po
siedzeniach plenarnych Sejmu, a jedynie 
omawiane w Komisji Budżetowej.

W uwagach o wykonaniu budżetu pań
stwa NIK wiele uwagi poświęcała przed
siębiorstwom państwowym, których wy
datki ujmowane były w budżecie państwa. 
Wielokrotnie sygnalizowano brak rejestru 
przedsiębiorstw państwowych i konieczność 
sporządzania zbiorczych zestawień majątku 
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i wyników finansowych tych podmiotów. 
Formułowano również uwagi odnoszące się 
do operacji poszczególnych przedsiębiorstw. 
Licz ne przykłady takich uwag przedsta
wił T. Ber nadzikiewicz w opartej głównie 
na analizie ustaleń NIK pracy poświęconej 
gospodarce państwowej w Polsce21. NIK 
kwestionowała między innymi funkcjo
nowanie takich przedsiębiorstw, jak: Lasy 
Państwowe, Polskie Koleje Państwowe, 
kopalnie w Brzeszczach i Jawiszowicach, 
Państwowe Zakłady Lotnicze, Państwowa 
Wytwórnia Uzbrojenia, Państwowe Zakłady 
Tele i Radiotechniczne. Zwracała uwagę 
m.in. na kwestie preferencyjnego trakto
wania kontrahentów, nieprawidłową poli
tykę zakupową, liczne przykłady kreatywnej 
księgowości.

NIK po roku 1935
Dalsze osłabienie pozycji NIK przynio
sło uchwalenie w 1935 r. tzw. Konstytucji 
kwietniowej22. Zgodnie z  jej  art.  77 
„do kontroli pod względem finansowym 
gospodarki Państwa oraz związków pu
blicznoprawnych, badania zamknięć 
rachunków Państwa, przedstawiania 
Sejmowi corocznie wniosku o absoluto
rium dla Rządu – powołuje się Najwyższą 
Izbę Kontroli, opartą na zasadzie kole
gialności i niezawisłości członków jej ko
legium”. Sformułowanie to oznacza odebra
nie NIK możliwości przedłożenia Sejmowi 
wniosku o odmowę udzielenia rządowi 

21 Por. np. T. Bernadzikiewicz: Przerosty�etatyzmu.�Uwagi�o�gospodarce�państwowej�w�Polsce, Towarzystwo 
Wydawnicze Młodych Prawników i Ekonomistów, wyd. II, Warszawa 1936, por. np. ss. 23, 25-26, 28, 32-33, 
42-43, 57, 69, 132-138, 171.

22 Ustawa Konstytucyjna z 23.4.1935, Dz.U. nr 30, poz. 227.
23 R. P. Krawczyk: Najwyższa�Izba�Kontroli�w�II�Rzeczypospolitej�pod�rządami�Konstytucji�z�23�kwietnia�1925�

roku, „Acta Universitatis Lodziensis – Folia Iuridica” nr 45/1991, s. 75-89.

absolutorium. Rola najwyższego organu 
kontroli została więc sprowadzona do au
tomatycznej akceptacji rządowego spra
wozdania z wykonania budżetu państwa. 
Niezależność NIK została ponadto rady
kalnie ograniczona przez zawarte w art. 77 
ust. 2 i art. 28 Konstytucji stwierdzenia 
dające Prezydentowi RP prawo odwołania 
Prezesa NIK „w każdym czasie”.

Za najbardziej syntetyczną ocenę funk
cjonowania i roli NIK po uchwaleniu 
Konstytucji kwietniowej można uznać 
opinię R.P. Krawczyka23, że sprawozda
nia stenograficzne z ostatnich pięciu lat 
funkcjonowania Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej dają „…obraz kompletnego braku 
zainteresowania większości posłów mate
riałami dotyczącymi NIK lub pochodzą
cymi od Izby”. Nie bez znaczenia dla ta
kiej oceny – w moim przekonaniu słusznej 
– jest to, że aż do 1939 roku nie udało się 
doprowadzić do stanu, w którym sprawoz
dania przedstawiane Sejmowi przez NIK 
obejmowałyby całość rachunków pań
stwowych, a także przyjęta i wielokrot
nie przez posłów opozycyjnych krytyko
wana praktyka legalizowania nagminnie 
zdarzających się przekroczeń upoważnień 
do dokonywania wydatków.

Lata 1919–1939 – wnioski
Kwestionując w swych uwagach legalność 
niektórych wydatków, NIK kilkakrotnie 
w dwudziestoleciu międzywojennym 
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stwierdzała, że nie może postawić wnio
sku o udzielenie absolutorium, dopuszcza
jąc jednocześnie – w mniej albo bardziej 
otwarty sposób – legalizację przez Sejm 
stwierdzonych naruszeń i – w ostatecznym 
efekcie – udzielenie rządowi absolutorium. 
W rezultacie, mimo formułowania nieraz 
bardzo krytycznych uwag co do sposobu 
wykonania budżetu państwa, NIK nie po
stawiła nigdy wprost wniosku o odmowę 
udzielenia absolutorium. Tak liberalne po
dejście do przypadków naruszania ustalo
nych reguł gospodarki budżetowej było nie
wątpliwie jednym z powodów, dla których 

uwagi NIK i procedura absolutoryjna za
częły być postrzegane jako mało istotna 
formalność.

Wszystkie ustawy skarbowe uchwalone 
w latach 1928–1939 zakładały równowagę 
dochodów i wydatków. 

Jak widać z danych w tabeli 3, wykona
nie budżetu państwa wyraźnie odbiega
ło od tych założeń i mimo że tylko część 
przekroczeń limitów wydatków miała 
podstawy w postaci ustawowego zwięk
szenia kredytów budżetowych, nie sta
nowiło to przeszkody dla wnioskowania 
o udzielenie rządowi absolutorium.

Tabela 3. Wykonanie budżetu państwa w latach 1928–1939 (w mln zł)

Rok  
budżetowy

Plan Wykonanie Odchylenia od planu

Dochody Wydatki Dochody Wydatki Dochody Wydatki Wynik

1928/29 2.655 2.655 3.008 2.841 353 186 167

1929/30 2.955 2.955 3.029 2.993 74 38 36

1930/31 3.039 3.039 2.750 2.814 -289 -225 -64

1931/32 2.867 2.867 2.261 2.467 -606 -400 -206

1932/33 2.377 2.377 2.000 2.245 -377 -132 -245

1933/34 2.059 2.059 1.860 2.231 -199 172 -371

1934/35 2.136 2.136 2.194 2.302 58 166 -108

1935/36 2.017 2.017 2.030 2.337 14 321 -307

1936/37 2.221 2.221 2.217 2.213 -4 -8 4

1937/38 2.317 2.317 2.432 2.411 115 94 21

1938/39 2.475 2.475 2.474 2.458 -1 -17 16

1939/40 2.526 2.526

Źródło: Ustawy skarbowe z lat 1928–1939 i Małe�roczniki�statystyczne�GUS z lat 1935, 1938 i 1939.
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Analizując dokumenty sejmowe z okre
su międzywojennego widzimy, że przed 
stawiane przez NIK uwagi o wykonaniu 
budżetu państwa nie znajdowały wyraźne
go odzwierciedlenia w decyzjach Sejmu, 
a sama NIK była dość mocno krytykowana 
za jakość prezentowanych analiz i ocen. 
Wymagania, jakie Izba stawiała minister
stwom w kwestii sposobu prowadzenia 
i prezentowania rachunków budżetowych, 
powodowały stopniowe porządkowanie 
systemów ewidencji i sprawozdawczości 
budżetowej, jednak aż do 1939 r. problem 
przejrzystości finansów państwa nie zo
stał w zadowalający sposób rozwiązany.

Próbując odpowiedzieć na pytanie 
o przy czyny słabego wpływu NIK na stan 
finansów publicznych i poprawność pro
cedur budżetowych, należy wskazać rów
nież częste zmiany rządu, powodujące 
trudności w przypisywaniu konkretnym 
gabinetom odpowiedzialności za nieprawi
dłowości występujące przy wykonywaniu 
budżetu państwa.

Lata wojny
Wojna nie przerwała funkcjonowania NIK. 
W zasobach Archiwum Państwowego 
w Warszawie można znaleźć dokumen
ty poświadczające przeprowadzenie 
przez działającą na emigracji NIK kontro
li dochodów i wydatków rządu zarówno 
w okresie jego funkcjonowania we Francji, 
jak i później – w Wielkiej Brytanii. Dzia łała 
zresztą również po wojnie – aż do jej likwi
dacji w 1991 r. Z oczywistych względów 

24 Dz.U. nr 5 poz. 11.
25 Dz.U. nr 18 poz. 71, z późn. zm.

zakres jej działania był jednak bardzo ogra
niczony.

Podstawą działania Najwyższej Izby 
Kontroli na emigracji był dekret Prezydenta 
RP z 17 lutego 1940 r. o kontroli państwo
wej24, dostosowujący działanie Izby do wa
runków wojennych. Odstąpiono od wy
mogu przedstawiania przez NIK wnio
sku w sprawie absolutorium (oczywista 
konsekwencja nieuchwalania budżetu 
przez organ władzy ustawodawczej), na
łożono natomiast obowiązek – w razie 
ustalenia przy kontroli strat dla Skarbu 
Państwa – żądania ich pokrycia i zabez
pieczenia oraz czuwania nad wykonaniem 
tego żądania.

Okres PRL
Okres powojenny nie był – czego można 
się było spodziewać – korzystny dla NIK 
i jej działalności.

W ustawie konstytucyjnej z 19 lute
go 1947 r. o ustroju i zakresie działania 
najwyższych organów Rzeczypospolitej 
Polskiej25 przewidziano funkcjonowanie 
Izby, nakładając na nią obowiązek corocz
nego badania zamknięcia rachunków pań
stwowych i przedkładania Sejmowi wnio
sku w przedmiocie udzielenia lub odmó
wienia rządowi absolutorium. 

NIK badała corocznie zamknięcia ra
chunków państwowych i przedkładała 
Sejmowi wniosek w przedmiocie abso
lutorium. Szczegółowe zasady organiza
cji i funkcjonowania NIK miała określić 
odrębna ustawa.
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W roku 1949 r. formalnie uchylono usta
wę o kontroli państwowej z 1921 r.26, za
stępując ją nową ustawą o kontroli pań
stwowej27. Ustawa ta utrzymała formalnie 
zasadę, że NIK jest organem od rządu nie
zależnym (miała podlegać bezpośrednio 
Radzie Państwa), lecz jednocześnie ode
brano Izbie prawo samodzielnego ustalania 
swego planu kontroli – podlegał on zatwier
dzeniu przez Radę Państwa, którą usta
wa upoważniała ponadto do zlecania NIK 
„w każdym czasie dokonania określonych 
aktów kontroli, a także udzielania innych 
wiążących wskazówek i instrukcji w zakre
sie działania Najwyższej Izby Kontroli”. 
Trzy lata później NIK została zlikwidowa
na, a na mocy ustawy z 22 listopada 1952 r. 
o kontroli państwowej28 jej miejsce zajął 
Minister Kontroli Państwowej. Na pięć lat 
z polskiego systemu prawnego zniknęła 
niezależna instytucja kontrolna. W 1957 r. 
NIK została reaktywowana, a w ustawie 
z 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli29 wśród głównych zadań Izby wy
mieniono przedkładanie Sejmowi uwag 
do sprawozdań Rady Ministrów z wy
konania budżetu państwa i z wykonania 
Narodowego Planu Gospodarczego oraz 
przedkładanie Sejmowi wniosku w przed
miocie absolutorium dla rządu. Jest jednak 
oczywiste, że w warunkach monopartyjnej 
dyktatury samodzielność i niezależność 
NIK nie mogła być zachowana.

26 Wcześniej uchylił ją już wydany w Angers dekret Prezydenta RP z 17.2.1940 o Kontroli Państwowej – por. 
Dz.U. nr 5 poz. 11

27 Ustawa z 9.3.1949 o kontroli państwowej, Dz.U. nr 13 poz. 74.
28 Dz.U. nr 47 poz. 316.
29 Dz.U. nr 61 poz. 330.
30 Ustawa z 27.3.1976 o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. nr 12 poz. 66.
31 Ustawa z 8.10.1980 o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. nr 22 poz. 82, z późn. zm.

Po raz kolejny NIK podporządkowa
no administracji rządowej w 1976 r.30, 
aby z tego rozwiązania zrezygnować czte
ry lata później31. Formalne przywrócenie 
odrębności NIK od administracji rządo
wej nie mogło w tych warunkach spowo
dować zasadniczych zmian jej ustrojowej 
pozycji i znaczenia. Nastąpiły dopiero po 
roku 1989.

Charakterystyczną cechą centralnie pla
no wanej gospodarki socjalistycznej był 
pry mat pla nowania rzeczowego nad mar
ginalnie traktowanym planowaniem finan
sowym. Znalazło to odbicie również w pro
cedurach kontrolnych NIK – od 1958 roku 
Izba przedstawiała Sejmowi jednocześnie 
ocenę wykonania budżetu państwa i ocenę 
wykonania narodowego planu gospodar
czego (w późniejszych latach – narodo
wego planu społecznogospodarczego), 
a wniosek o udzielenie Radzie Ministrów 
absolutorium oznaczał akceptację NIK 
sposobu wykonywania przez rząd obu pla
nów – rzeczowego i finansowego (budże
tu państwa). Od pierwszego wystąpienia 
Prezesa NIK po 1957 roku było widoczne, 
że punkt ciężkości w ocenie rządu został 
przesunięty na kwestie związane z wykona
niem planów rzeczowych. Zacytować warto 
końcowy fragment wniosku NIK w spra
wie absolutorium dla Rady Ministrów za 
rok 1957: „Reasumując, Najwyższa Izba 
Kontroli na podstawie wyników realizacji 
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Narodowego Planu Gospodarczego i budże
tu Państwa na 1957 r. stwierdza, że dzięki 
mobilizacji rezerw społecznych, w opar
ciu o Uchwały VIII Plenum Komitetu 
Ce n tralnego Polskiej Zjednoczonej Par
tii Robotniczej, podstawowe zadania roku 
1957 zostały wykonane, a działalność Rządu 
w 1957 roku była zgodna z uchwałą Sejmu 
o  Narodowym Planie Gospodarczym 
oraz Ustawą o budżecie Państwa na rok 1957. 
W tych warunkach na podstawie art. 28d 
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Lu
do wej oraz artykułu 4 Ustawy o NIK Naj
wyż sza Izba Kontroli wnosi o udzielenie 
Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia 
1957 r. do 31 grudnia 1957 r.”32

Jak widać, absolutorium nie było już 
związane wyłącznie z oceną wykonania 
budżetu państwa, a we wniosku w tej spra
wie problematyka budżetowa została po
traktowana bardzo skrótowo. Głosowanie 
nad wnioskiem było już oczywiście czystą 
formalnością.

Mimo warunków gospodarczych i poli
tycznych całkowicie innych niż przed ro
kiem 1939, metody kontroli budżetowej 
pozostały – aż do wczesnych lat dzie
więćdziesiątych – zbliżone do tych, jakie 
stosowano w okresie międzywojennym. 
Podstawą była kontrola prowadzenia ewi
dencji księgowej i sporządzania sprawoz
dań budżetowych prowadzona głównie 
na poziomie części budżetowych; wybra
ne operacje, na których badano popraw
ność ewidencji były ponadto poddawane 

32 Wniosek w�przedmiocie�absolutorium�dla�Rządu�za�okres�od�1.I.1957�r.�do�31.XII.1957�r., Najwyższa Izba 
Kontroli, Warszawa 1958, druk sejmowy nr 242. 

33 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli, Dz.U. z 1995 r. nr 13 poz. 59, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. 
poz. 524, z późn. zm.

szczegółowej kontroli – przede wszystkim 
pod względem legalności i gospodarno
ści. Kontrolowano również zgodność kwot 
ponoszonych wydatków z ustalonymi li
mitami. Mniejszą wagę przywiązywano 
do oceny skuteczności i – tym bardziej 
– efektywności działań finansowanych 
środkami budżetowymi.

Oceniając związane z kontrolami bu
dżetowymi powojenne działania NIK do 
roku 1989, trzeba zwrócić uwagę z jed
nej strony na daleko idące upolitycznie
nie tej instytucji, skutecznie ograniczają
ce formalnie deklarowaną (poza latami 
1952–1956 i 1976–1980) samodzielność 
NIK, z drugiej – marginalne znaczenie bu
dżetu jako instrumentu zarządzania pań
stwem. Przyznać jednak należy, że kon
trole budżetowe prowadzone corocznie 
w kilkuset jednostkach przyczyniały się 
niewątpliwie do uporządkowania ewidencji 
i sprawozdawczości finansowej, wzmac
niając jednocześnie dyscyplinę budżetową.

NIK w czasach transformacji
Przełom w ustrojowej pozycji NIK i moż
liwości jej realnego oddziaływania na go
spodarkę i finanse państwa przyniósł 
dopiero rok 1989. Chociaż nowa ustawa 
o NIK, zastępująca tę z 1980 r., została 
uchwalona dopiero w grudniu 1994 r.33, 
dzięki staraniom pierwszych prezesów 
NIK po rozpoczętej w 1989 r. transfor
macji ustrojowej – Waleriana Pańki – pre
zesa Izby w 1991 r., Piotra Kownackiego 
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– p.o. prezesa po śmierci W. Pańki i Lecha 
Kaczyńskiego – prezesa NIK do 1995 r., 
Izba zaczęła szybko dostosowywać się 
do nowych warunków. Dla wzmocnie
nia pozycji ustrojowej ważne znaczenie 
miało także uchwalenie w 1997 r. nowej 
Konstytucji34, zawierającej jasno sformu
łowane gwarancje niezależności NIK.

Do najważniejszych zadań w pierwszych 
latach po 1989 r. zaliczyć trzeba znalezie
nie nowej formuły kontroli budżetowej. 
Było to zadanie nie tylko ważne, ale i bar
dzo pilne – od 1990 r. budżet państwa 
stał się realną podstawą nie tylko gospo
darki finansowej państwa, ale i jednym 
z  głównych instrumentów przemian 
ustrojowych. Sytuacja gospodarcza Polski 
była przy tym bardzo trudna – gospodarka 
była zdewastowana, zadłużenie zagranicz
ne – ogromne, inflacja, niezbędna dla upo
rządkowania finansów państwa, zbliżyła się 
w 1990 r. do 700%. W 1991 r. dodatkowe, 
bardzo poważne problemy spowodował 
krach gospodarczy w Związku Radzieckim, 
będącym wówczas jeszcze głównym handlo
wym partnerem Polski. Upadek licznych, 
nierentownych przedsiębiorstw ujawnił 
skalę bezrobocia i technologiczne zacofa
nie polskiego przemysłu. W tych warunkach 
przed budżetem stawało zadanie szybkiego 
przywrócenia równowagi finansowej pań
stwa, a jednocześnie – rozpoczęcia procesu 
budowy nowoczesnej infrastruktury i po
prawy warunków życia obywateli.

Wymagało to całkowicie nowego podej
ścia do kontroli budżetu państwa. NIK 
nie mogła zrezygnować z kontroli legalności 

34 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997, Dz.U. nr 78 poz. 483, z późn. zm.

operacji budżetowych i oceny rzetelności 
ewidencji i sprawozdawczości budżetowej, 
lecz jednocześnie konieczne było wypraco
wanie metod oceny celowości wydatków 
budżetowych oraz efektywności wyko
rzystania zasobów – finansowych i rze
czowych – pozostających w dyspozycji 
władz publicznych.

Dodatkowym wyzwaniem okazały się 
radykalne zmiany w ustrojowej strukturze 
państwa i w organizacji sektora publicz
nego. Na wielką skalę rozpoczęto prywa
tyzację przedsiębiorstw państwowych, 
przywrócono samorządność gmin, zmie
niając tym samym kształt całego budżetu 
państwa, od 1991 r. licznie zaczęły powsta
wać pozabudżetowe instytucje podległe 
administracji rządowej, lecz pod wzglę
dem finansowym wyłączone z budżetu 
państwa.

Wzrosło też zainteresowanie Sejmu pro
blemami budżetowymi. Prezentowane 
przez NIK analizy wykonania budżetu pań
stwa są corocznie przedmiotem zarówno 
debaty plenarnej, jak i prac wszystkich ko
misji sejmowych. Komisje oczekują od NIK 
nie tylko zbiorczej analizy wykonania bu
dżetu państwa, ale i szczegółowych infor
macji o wykonaniu go w poszczególnych 
resortach oraz budżetów innych organów 
dysponujących wyodrębnionymi częścia
mi budżetu państwa.

Teraźniejszość
Określenie „kontrola budżetowa” nie 
jest już dokładnym odzwierciedleniem 
zakresu prac, jakie NIK wykonuje, aby 
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przedstawić Sejmowi coroczną analizę 
wykonania budżetu państwa. Izba kon
troluje także przychody i wydatki innych 
instytucji państwowych, których plany 
finansowe są uchwalane w ustawie budże
towej. Analizy NIK opisują również, cho
ciaż nadal w dość ograniczonym zakresie, 
wpływ, jaki wykonanie budżetu państwa 
ma na funkcjonowanie innych podmiotów 
i instytucji publicznych, w tym – jednostek 
samorządu terytorialnego i Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Szczególnego rodzaju 
uzupełnieniem kontroli budżetowej jest 
też przeprowadzana corocznie kontrola 
wykonania planu Narodowego Funduszu 
Zdrowia – największej państwowej jed
nostki sektora finansów publicznych, której 
przychody i koszty nie są objęte ustawą 
budżetową.

Rozszerzenie zakresu kontroli poza for
malnie rozumiany budżet państwa w zna
czący sposób zwiększa złożoność badań 
i ich pracochłonność, ma jednak głębokie 
uzasadnienie merytoryczne. Przy obecnej 
organizacji sektora finansów publicznych 
w Polsce nie można rzetelnie ocenić wy
konania budżetu państwa, jeśli dochodów 
i wydatków nie analizuje się przez pry
zmat całego sektora finansów publicznych, 
bez uwzględnienia wpływu, jaki sposób 
realizacji budżetu ma na funkcjonowanie 
innych segmentów sektora finansów pu
blicznych, takich jak samorządy, cały sys
tem ubezpieczeń społecznych, uczelnie, 
czy instytucje kultury.

Uzasadnieniem powyższej tezy mogą 
być pochodzące z ostatnich lat dane obra
zujące miejsce budżetu państwa w całym 
sektorze finansów publicznych. W 2017 r. 
dochody budżetu państwa (razem z do
chodami budżetu środków europejskich) 

wyniosły ok. 397 mld zł, co stanowiło 
ok. 51% wszystkich dochodów sektora 
finansów publicznych, a wszystkie do
chody jednostek, których plany finanso
we były ujęte w ustawie budżetowej – ok. 
573 mld zł, co oznacza, że poza budżetem 
państwa zrealizowano połowę dochodów, 
a te nieujęte w ustawie budżetowej (głów
nie chodzi o dochody własne jednostek 
samorządowych i przychody NFZ) były 
większe niż 200 mld zł.

Jeszcze bardziej interesujące są dane 
dotyczące wydatków. W szczególności 
zwraca uwagę to, że z ogólnej kwoty wy
datków budżetu państwa, która w 2017 r. 
wyniosła ok. 424 mld zł, ponad 216 mld zł 
stanowiły transfery do pozabudżetowych 
instytucji sektora finansów publicz
nych, przy czym – z uwagi na kończące 
się rozliczenia perspektywy finansowej 
2007–2013 wyjątkowo małe były w 2017 r. 
transfery środków z budżetu środków eu
ropejskich. Transfery z budżetu państwa 
finansowały prawie 50% wydatków sa
morządów, prawie 71% kosztów uczel
ni, prawie 90% wydatków państwowych 
instytucji kultury i ok. 30% wydatków 
na ubezpieczenia społeczne.

Jeśli dodamy do tego, że w 2017 r. wydat
ki budżetu państwa na oświatę stanowiły 
ok. 3% wszystkich wydatków publicznych 
w tym dziale, a w dziale „Ochrona zdrowia” 
udział ten był bardzo podobny, stanie się 
jasne jak zafałszowany obraz dochodów 
i wydatków publicznych spowodowało
by ograniczenie się wyłącznie do analizy 
budżetu państwa.

Bardziej rozbudowane dane o relacjach 
między budżetem państwa i sektorem fi
nansów publicznych w 2017 r. przedsta
wiono w tabeli 4 na s. 67.
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Tabela 4. Podstawowe dane o wykonaniu ustawy budżetowej na rok 2017 (w mln zł)

Treść

Podmioty sektora finansów publicznych uwzględnione w ustawie budżetowej

Budżet 
państwa

Budżet 
środków

europejskich

Państwowe 
fundusze 
celowe

Agencje  
wykonawcze

Instytucje 
gospodarki 
budże towej

Państwowe 
osoby prawne RAZEM

Dochody brutto 314.683,6 39.064,2 246.674,4 9.202,1 806,6 8.019,0 618.449,9

Transfery z ustawy budżetowej 1.558,1 0,0 75.034,0 5.962,4 142,2 4.154,1 86.850,8

Dochody skonsolidowanej ustawy budżetowej 313.125,5 39.064,2 171.640,4 3.239,7 664,4 3.864,9 531.599,1

Transfery od innych jednostek SFP 3.046,2 77,6 17.660,2 0,0 0,0 157,6 20.941,6

Dochody sektora finansów publicznych 310.079,3 38.986,6 153.980,2 3.239,7 664,4 3.707,3 510.657,5

Wydatki brutto 360.843,1 51.700,7 246.002,3 9.172,3 913,2 7.052,8 675.684,4

Transfery do ustawy budżetowej 75.491,7 1.327,2 7.028,9 2.130,6 37,5 834,9 86.850,8

Wydatki skonsolidowanej ustawy budżetowej 285.351,4 50.373,5 238.973,4 7.041,7 875,7 6.217,9 588.833,6

Transfery do innych jednostek SFP 123.619,7 6.251,8 2.529,3 1.595,9 10,6 187,7 134.195,0

Wydatki sektora finansów publicznych 161.731,7 44.121,7 236.444,1 5.445,8 865,1 6.030,2 454.638,6

Wynik z ustawy budżetowej 27.774,1 -11.309,3 -67.333,0 -3.802,0 -211,3 -2.353,0 -57.234,5

Saldo rozliczeń z innymi jednostkami SFP -120.573,5 -6.174,2 15.130,9 -1.595,9 -10,6 -30,1 -113.253,4

Wynik sektora finansów publicznych  
z ustawy budżetowej 148.347,6 -5.135,1 -82.463,9 -2.206,1 -200,7 -2.322,9 56.018,9

Wynik sektora finansów publicznych  
z innych jednostek SFP       -102.084,4

Wynik sektora finansów publicznych       -46.065,5

Źródło: E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg: Zarządzanie�finansami�publicznymi.�Zarys�wykładu, NIK 2018, s. 79.
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Tak zakrojona kontrola budżetowa jest 
ogromnym, złożonym przedsięwzięciem 
organizacyjnym. W 2018 r. objęła 316 jed
nostek, w tym – między innymi – 79 urzę
dów centralnych, 16 urzędów wojewódz
kich i 123 beneficjentów dotacji wypła
conych z budżetu państwa35. Są w nią 
zaangażowane wszystkie jednostki kon
trolne NIK. Istotnym problemem w kon
troli budżetowej pozostaje czas – pierwsze, 
jeszcze nieostateczne wyniki wykonania 
budżetu Izba otrzymuje na ogół na po
czątku marca, na początku czerwca ca
łość analizy omawia i zatwierdza Kolegium 
NIK, wcześniej muszą być gotowe wszyst
kie wystąpienia pokontrolne i informacje 
o wynikach kontroli cząstkowych.

Ustanowione po roku 1989 zasady pro
wadzenia kontroli budżetowej ulegają cią
głym korektom, zmierzającym do coraz 
lepszego informowania Sejmu i wszyst
kich obywateli o sposobach wykorzysta
nia przez władze publiczne powierzonych 
im środków. Analizując zmiany, jakie 
w kontroli budżetowej zachodzą w ostat
nich latach, warto wskazać najważniejsze 
nowe elementy służące realizacji kontro
li budżetowej w sposób dający możliwie 
pełny obraz stanu finansowego państwa, 
a jednocześnie czyniący zadość formalnym 
zobowiązaniom NIK.

W obecnym kształcie kontrola budże
towa ma trzy zasadnicze cele:

 • poświadczenie rzetelności księgowej 
ewidencji wykonania budżetu państwa 
i sprawozdawczości budżetowej;

 • ocenę legalności, celowości, gospodarno
ści i rzetelności przy wykonywaniu operacji 

35 Por. Analiza�wykonania�budżetu�państwa�i�założeń�polityki�pieniężnej�w�2017�roku, NIK, Warszawa 2018, s. 4-5.

związanych z gromadzeniem dochodów, 
dokonywaniem wydatków oraz zaciąga
niem, spłatą i obsługą zobowiązań Skar
bu Państwa;

 • ocenę wpływu sposobu gospodarowania 
środkami finansowymi Skarbu Państwa 
na poziom życia obywateli oraz na stabil
ność i perspektywy rozwojowe gospodarki.

Dla kontroli budżetowej charaktery
styczne jest to, że musi ona łączyć trzy 
podstawowe rodzaje kontroli: kontrolę fi
nansową związaną z realizacją pierwsze
go z wyżej wskazanych celów, kontrolę 
zgodności, na której opiera się realizacja 
drugiego z podanych celów i wreszcie kon
trolę wykonania zadań – zasadnicze zna
czenie ma tu ustalenie, czy kontrolowane 
jednostki sektora finansów publicznych 
działają skutecznie i oszczędnie – zarówno 
przy gromadzeniu dochodów, jak i przy do
konywaniu wydatków służących finanso
waniu zadań publicznych.

NIK wzięła na siebie obowiązek for
malnego zbadania rzetelności ewiden
cji księgowej budżetu państwa, stosując 
przy tym powszechnie uznane standardy 
audytu. Wypełniło to ważną lukę prawną 
– nie wydaje się właściwe, aby Sejm po
dejmował decyzję w sprawie absolutorium 
mając za podstawę sprawozdanie Rady 
Ministrów (RM), którego rzetelności nikt 
– oprócz niej nie potwierdza. Wyraźnie 
widać też, że kontrole i wnioski NIK przy
czyniły się do poprawy jakości ewidencji 
budżetowej.

Coraz większą uwagę przywiązuje się 
w kontroli budżetowej do badania, oprócz 
formalnej poprawności wydatków, również 
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ich celowości i gospodarności. NIK wy
korzystuje do tego mierniki wykonania 
zadań budżetowych zawarte w opraco
wywanym przez RM tzw. budżecie zada
niowym, ale często odwołuje się też do in
nych, powszechnie przyjętych punktów 
odniesienia.

Kontrola budżetowa, początkowo obej
mująca praktycznie tylko urzędy central
ne, dotyczy coraz większej liczby innych 
jednostek. Dotyczy to zwłaszcza podmio
tów otrzymujących dotacje z budżetu pań
stwa, co pozwala lepiej ocenić efektywność 
wydatków budżetowych, a także jedno
stek podległych urzędom centralnym. 
Wzbogaciło to bardzo kontrolę budżeto
wą, przede wszystkim w resortach, w któ
rych dominują dotacje oraz w resortach 
o bardziej rozbudowanej strukturze orga
nizacyjnej, takich jak Ministerstwo Finan
sów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji czy Ministerstwo Obrony 
Narodowej.

Prowadzone przez NIK analizy w coraz 
większym stopniu wychodzą poza budżet 
państwa, obejmując pozabudżetowe in
stytucje publiczne. Jest to głęboko uza
sadnione, gdyż od rozmiarów zasileń z bu
dżetu państwa w znacznej mierze zależy 
funkcjonowanie takich ważnych obsza
rów państwa, jak samorząd terytorialny, 
szkolnictwo wyższe, kultura. Od kilku lat 
NIK w analizach prezentuje – jako jedyna 
instytucja w Polsce – wydatki publiczne 
w układzie działów klasyfikacji budże
towej (czyli w układzie najważniejszych 
zadań państwa).

Jednocześnie NIK dąży do ogranicze
nia kosztów kontroli budżetowej, wyko
rzystując – zawsze w zgodzie z wymoga
mi standardów audytorskich – metody 

losowego wyboru operacji podlegających 
szczegółowemu badaniu i inne nowoczesne 
techniki kontrolne.

Pośrednim, ale bardzo ważnym dowo
dem na trafność przyjętych kierunków 
doskonalenia metod kontroli budżetowej 
są pozytywne oceny międzynarodowej 
działalności NIK jako audytora tak zna
czących instytucji, jak CERN czy Rada 
Europy.

Po 1989 r. NIK ani razu nie wydała ne
gatywnej opinii w sprawie udzielenia ab
solutorium Radzie Ministrów. Uchwały 
Kolegium NIK w tej kwestii zawiera
ły zawsze – oprócz korzystnej dla rządu 
oceny ogólnej – zastrzeżenia do pewnych 
aspektów działalności związanej z wyko
nywaniem budżetu państwa. Widoczne 
jest przy tym, że pewne uwagi Izby po
wtarzane nawet kilka lat z rzędu powodo
wały następnie na tyle skuteczną reakcję 
administracji rządowej, że nie musiały już 
być dalej ponawiane.

W pierwszych latach po roku 1989 
jako najpoważniejsze problemy budże
towe NIK wskazywała liczne nieprawi
dłowości przy realizacji tak zwanych in
westycji centralnych (największych inwe
stycji finansowanych z budżetu państwa) 
oraz narastające zadłużenie państwowych 
jednostek budżetowych, w tym zwłasz
cza placówek ochrony zdrowia. Problemy 
te udało się, przynajmniej częściowo, 
rozwiązać przez wzmocnienie nadzoru 
nad planowaniem i przygotowaniem in
westycji, a także przekształcenie publicz
nych placówek służby zdrowia w samo
dzielne osoby prawne – co zresztą sprawy 
ich zadłużenia do końca nie rozwiązało. 
Za istotny problem przez wiele lat NIK 
uznawała również nierzetelne prowadzenie 
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ewidencji księgowej budżetu; w znacznej 
mierze dzięki wdrożeniu wniosków for
mułowanych przez Izbę po kolejnych kon
trolach budżetowych, problem ten można 
już uznać za rozwiązany.

Po przystąpieniu Polski do Unii Euro
pejskiej ważną część wniosków z kontro
li budżetowej stanowiły opinie i oceny 
dotyczące właściwego wykorzystania 
środków pochodzących z budżetu UE. 
Po roku 2004 ogromnego znaczenia nabra
ły też – w związku z traktatowymi zobo
wiązaniami, jakie Polska wzięła na siebie 
wchodząc do Unii– problemy związane 
z utrzymaniem dyscypliny finansowej. NIK 
kilkakrotnie sygnalizowała konieczność re
dukcji deficytu budżetowego i zahamowa
nia szybkiego wzrostu długu publicznego.

W ostatnich latach za najpoważniejsze 
zagrożenia dla stabilnych finansów pań
stwa NIK uznaje narastający problem uni
kania opodatkowania (zwłaszcza w odnie
sieniu do wpływów z VAT), nieznajdujący 
odpowiedzi w rosnącej skuteczności eg
zekucji należnych dochodów przez służ
by skarbowe. Corocznie Izba sygnalizuje 
też problem narastającego zadłużenia sek
tora ubezpieczeń społecznych i budżeto
wych konsekwencji tego zjawiska.

Od kilku lat NIK po każdej kontroli bu
dżetowej zgłasza zasadnicze zastrzeżenia 
do skuteczności funkcjonowania systemu 
budżetowania zadaniowego. W ocenach 
NIK system ten powoduje znaczne ob
ciążenia biurokratyczne, nie wywierając 
jednak wpływu na jakość zarządzania środ
kami publicznymi. Ponawiane przez Izbę 
wnioski o dokonanie rzetelnej analizy ce
lowości utrzymywania budżetu zadanio
wego w obecnym kształcie nie spotkały się 
– jak dotąd – z pozytywnym odzewem. 

Problem nie polega tylko na kosztach 
– utrzymywanie nieracjonalnego syste
mu budżetowania zadaniowego powoduje 
narastanie wokół tych metod złej atmos
fery, co niewątpliwe utrudni w przyszło
ści takie ich wykorzystanie, które będzie 
faktycznie sprzyjać lepszemu funkcjono
waniu instytucji publicznych.

Stosunkowo nowym problemem sygna
lizowanym przez NIK po ostatnich kon
trolach budżetowych jest rosnący stan 
wolnych środków na rachunkach budże
towych. To prawda, że większy zasób wol
nych środków zmniejsza ryzyko proble
mów płynnościowych budżetu, jednak 
utrzymywanie na rachunkach budżeto
wych kwot sięgających – średnio w skali 
roku – kilkudziesięciu miliardów złotych 
generuje duże koszty i zmniejsza możli
wości redukcji nadal przecież dużego za
dłużenia publicznego.

Niezależnie od tych sygnałów dotyczą
cych problemów mających istotne znacze
nie dla całości finansów państwa, efektem 
kontroli budżetowych było w ostatnich 
25 latach sformułowanie kilku tysięcy 
szczegółowych wniosków kierowanych 
do kontrolowanych jednostek i w prze
ważającej części zaakceptowanych przez 
nie i wdrożonych.

NIK przeprowadza ostatnio w każdym 
roku ponad 100 kontroli planowych i kil
kaset kontroli doraźnych, obejmując nimi 
nie tylko kwestie finansów publicznych, 
lecz również wiele innych zagadnień, 
w tym zwłaszcza realizacji przez władze 
publiczne zadań kluczowych dla poziomu 
życia obywateli. Kontrola budżetowa, bę
dąca w istocie rzeczy kontrolą tworzenia 
i wykorzystywania środków umożliwia
jących finansowanie zadań publicznych, 
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pozostaje centralnym punktem działal
ności kontrolnej NIK.

Próbując podsumować najważniejsze 
kierunki zmian zachodzące w kontroli bu
dżetowej po roku 1990, wskazać należy 
przede wszystkim wyraźnie widoczną ten
dencję do przechodzenia od analizy stricte 
mikroekonomicznej, skupionej na kontro
lowaniu pojedynczych operacji finanso
wych realizowanych na poziomie części 
budżetowych i jednostek bezpośrednio 
wykonujących zadania publiczne, do takie
go prowadzenia kontroli, aby na podstawie 
dokonanych ustaleń możliwe było formuło
wanie bardziej ogólnych uwag i zastrzeżeń. 
Potwierdzają to wymienione powyżej przy
kłady uwag NIK zgłaszanych po kontrolach 
budżetowych przeprowadzonych w ostat
nich latach. Jest oczywiste, taka zmiana 
wymagała między innymi wspomnianego 
już wyjścia „poza budżet” – przed NIK 
jest jeszcze zadanie wyjścia „ponad budżet” 
i tradycyjne wskaźniki oceny gospodarki 
budżetowej.

Należy przy tym dodać, że o ile widocz
ne jest większe zainteresowanie obywateli 
wynikami kontroli budżetowej, to zdecy
dowanie niesatysfakcjonujący jest wpływ, 
jaki krytyczne uwagi NIK wywierają na 
konkretne działania legislacyjne i organiza
cyjne organów władzy. Dotyczy to w szcze
gólności braku reakcji na zdecydowanie 
negatywne i dobrze udokumentowane 
uwagi NIK dotyczące procedur budże
towania zadaniowego, sposobu ustalania 
i rozliczania dotacji na zadania zlecone, 
czy też gospodarowania wolnymi środ
kami budżetowymi.

Druga bardzo istotna zmiana to uno
wocześnienie procedur kontrolnych NIK 
mających na celu ocenę wiarygodności 

księgowej ewidencji budżetu państwa 
i związanej z tym wiarygodności spra
wozdań budżetowych. Kontrola rachun
kowości i sprawozdawczości budżetowej 
odpowiada już uznanym standardom, pro
blemem pozostaje jednak nadal bardzo 
duża – i jak się wydaje możliwa do zre
dukowania – pracochłonność tej kontroli. 
Osiągany przez NIK odsetek skontrolo
wanych bezpośrednio wydatków i odpo
wiadających im dokumentów księgowych 
wielokrotnie przekracza minimum wyma
gane dla rzetelnej oceny wiarygodności 
ksiąg i sprawozdań.

Ubocznym, ale ważnym efektem zmian 
w kontroli budżetowej było opracowanie 
w NIK zestawienia dochodów i wydatków 
publicznych w układzie działów klasyfi
kacji budżetowej. Zestawienia takiego, 
opracowywanego w Izbie od 2014 roku, 
nie sporządza w Polsce żadna inna insty
tucja, chociaż wydaje się, że informacje 
o strukturze działowej wydatków publicz
nych i o zmianach tej struktury winny być 
traktowane jako niezbędne dla celowego 
i rzetelnego kształtowania polityki budże
towej państwa.

Wnioski
Podsumowując ten skrótowy przegląd 
zmian, jakie w stuletniej historii NIK za
chodziły w metodach i znaczeniu kontroli 
budżetowych, stwierdzić należy, że zna
czenie kontroli budżetowych nie było nigdy 
tak duże jak obecnie. Złożyło się na to kilka 
niezależnych od sobie czynników.

Po pierwsze, po roku 1989 plany fi
nansowe, w tym – w pierwszej kolejno
ści – budżet, stały się realną podstawą 
funkcjonowania państwa. Wpływ na to 
miały przede wszystkim zmiany ustrojowe 
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w Polsce i bardzo trudna sytuacja społecz
na, gospodarcza i finansowa, narzucająca 
konieczność aktywnego działania admini
stracji przy jednoczesnym zachowaniu ści
słej dyscypliny finansowej. Wprowadzenie 
powszechnego opodatkowania obywate
li zwiększyło ponadto świadomość eko
nomiczną społeczeństwa i spowodowało 
wzrost zainteresowania problemami bu
dżetowymi.

Po drugie, ustawa o NIK z 1994 r. i po
stanowienia Konstytucji z 1997 r. dały 
NIK mocne gwarancje niezależności. 
Jest oczywiste, że całkowita eliminacja 
wpływu czynników politycznych na Izbę 
nie jest możliwa, przyznać jednak należy, 
że nadzór Sejmu nad NIK sprawowany był 
– wyjąwszy kilka incydentów – w sposób 
pozostawiający naczelnemu organowi kon
troli państwowej faktyczną swobodę dzia
łania. Za przejaw takiego podejścia należy 
uznać w szczególności bardzo oszczędne 
korzystanie Sejmu i jego komisji z możli
wości zlecania Najwyższej Izbie Kontroli 
konkretnych kontroli.

Po trzecie, po 1989 roku w radykalny 
sposób zmieniły się zakres i metody kon
troli budżetowych. Dotyczy to zarówno 
sposobu prowadzenia tzw. kontroli po
świadczających, jak i kryteriów oceny 
wykonania budżetu państwa, w coraz 
większym, chociaż nadal niewystarcza
jącym stopniu, uwzględniającym kryteria 
skuteczności i efektywności wydatków 

publicznych. Kontrole budżetowe coraz 
lepiej badają również wpływ, jaki wyko
nanie budżetu wywiera na funkcjonowa
nie tych obszarów działalności państwa, 
które nie są przez nie finansowane.

Po czwarte, NIK stała się po roku 1989 
instytucją bardziej otwartą niż kiedykol
wiek wcześniej. Z organu pracującego wy
łącznie na potrzeby Sejmu, czy też Sejmu 
i rządu, stała się ważnym elementem spo
łeczeństwa obywatelskiego, zapewniając 
szeroki dostęp do zdobywanej przez sie
bie wiedzy o funkcjonowaniu państwa. 
W zasadniczy sposób zwiększyło to siłę 
oddziaływania NIK, chociaż w dalszym 
ciągu istotnym problemem pozostaje zbyt 
słaba reakcja władz publicznych na zgła
szane przez Izbę postulaty i propozycje.

Oceniając pozytywnie zmiany, jakie 
po roku 1989 zaszły w funkcjonowaniu 
NIK i w społecznym odbiorze jej aktywno
ści, należy jednak podkreślić, że wiele pro
blemów, w tym – związanych bezpośred
nio z kontrolą budżetową, nadal wymaga 
rozwiązań, które pozwoliłyby na jeszcze 
bardzie skuteczne działanie naczelnego 
organu kontroli państwowej.

dr WOJCIECH MISIĄG
radca prezesa NIK,
prof. nadzw. Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie

Słowa kluczowe: stulecie NIK, jubileusz, kontrole budżetowe, badanie dochodów i wydatków, 
środki publiczne, ustawa budżetowa, plany finansowe

Key words: centenary of NIK, jubilee, budget audits, income and expenditure audit, public 
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Kompetencje kontrolne Najwyższej Izby Kontroli, określone w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej1 oraz w ustawie o NIK2, obejmują zagadnienia 
istotne dla dyscypliny finansów publicznych. Rozważając aktywność Izby 
z  jubileuszowej perspektywy, warto przybliżyć znaczenie jej działań dla 
tego systemu.

Działalność kontrolna NIK a system 
dyscypliny finansów publicznych

Rola Izby w utrzymaniu ładu finansowego państwa

WOJCIECH ROBACZYŃSKI

Pojęcie dyscypliny 
finansów publicznych
Ze względu na przedmiot dalszej refleksji 
trzeba podjąć próbę wskazania znacze
nia pojęcia dyscypliny finansów publicz
nych. Ustawodawca szeroko posługuje się 
tym terminem – znalazł się on przecież 
już w samym tytule ustawy o odpowie
dzialności za naruszenie dyscypliny fi
nansów publicznych – jednak nie został 
w przepisach prawa zdefiniowany. Warto 
więc choćby ogólnie go scharakteryzować. 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483, ze zm.).
2 Ustawa z 23.12.1994 o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.). Ustawa powoływana 

dalej jako „ustawa o NIK”.
3 Zwraca na to uwagę R. Cieślak [w:] Ustawa�o�finansach�publicznych.�Ustawa�o�odpowiedzialności�za�naru-

szenie�dyscypliny�finansów�publicznych.�Komentarz, pod red. W. Misiąga, Warszawa 2017, s. 922-923.
4 Zob. rozdział 8 (art. 57-69) ustawy z 5.1.1991 – Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. nr 72 poz. 344, ze zm.).
5 Ustawa z 26.11.1998 o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, ze zm.). Odpowiedzialność za na-

ruszenie dyscypliny finansów publicznych została uregulowana w przepisach działu V (art. 137-179) tej ustawy.

Znaczna część prób określenia interesują
cego nas pojęcia była dokonywana jeszcze 
przed przemianami ustrojowymi z prze
łomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdzie
siątych3, stąd wątpliwości budzi ich przy
datność w zmienionych realiach społecz
nych i gospodarczych. W tamtych czasach 
pojęcie dyscypliny finansów publicznych 
skrywało się pod nazwą dyscypliny budże
towej. Określenie to funkcjonowało zresztą 
także w ustawodawstwie już po transfor
macji ustrojowej4 – aż do 1 stycznia 1999 r., 
tj. do wejścia w życie ustawy o finansach 
publicznych z 26 listopada 1998 roku5. 
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Jej przepisy w odniesieniu do odpowie
dzialności za naruszenie dyscypliny fi
nansów publicznych zostały zastąpione 
1 lipca 2005 r. przepisami obowiązującej 
dziś ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpo
wiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych6.

Mimo wspomnianego braku definicji, 
w obecnie obowiązującej ustawie prze
sądzono natomiast – w art. 518c – któ re 
zachowania stanowią wspomniane naru
szenie (przez użycie konstrukcji: „Naru
szeniem dyscypliny finansów publicznych 
jest…”). Pozwala to na rekonstrukcję in
teresującego nas terminu w doktrynie. 
Dla potrzeb tej analizy nie jest koniecz
ne wyczerpujące omówienie możliwych 
definicji tytułowego pojęcia, gdyż wystar
czające jest ustawowe wskazanie jego de
sygnatów. 

Należy jednak powiedzieć, że w zgo
dzie z najczęściej formułowanymi okre
śleniami, dyscyplinę finansów publicznych 
można ująć jako „przestrzeganie prawnie 
wyznaczonych reguł ustalania, poboru 
i egzekucji należności stanowiących środ
ki publiczne oraz gospodarowanie nimi 
w skali mikroekonomicznej, czyli w jed
nostkach sektora finansów publicznych 
oraz poza nimi, jeśli podmioty te korzy
stają ze środków publicznych”7. Innym 
możliwym określeniem dla oznaczenia 

6 Ustawa z 17.12.2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1458, ze zm.). Ustawa powoływana dalej jako „uondfp”.

7 I. Motowilczuk: Dyscyplina�finansów�publicznych�po�zmianach, Warszawa 2012, s. 7.
8 L. Lipiec-Warzecha: Ustawa�o�odpowiedzialności�za�naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych.�Komentarz, 

Warszawa 2008, s. 25. Autorka zaznacza, że „chodzi tu nie tylko o prawo stricte finansowe, ale także o nor-
my objęte prawem zamówień publicznych, czy ustawą o rachunkowości”.

9 Tamże.
10 Tak E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg: Finanse�publiczne�w�Polsce, Warszawa 2007, s. 679.

pojęcia dyscypliny finansów publicznych 
jest wskazanie, że oznacza ono „katalog 
zasad odnoszących się do prawidłowego 
gospodarowania środkami publicznymi, 
sformułowanych w przepisach szczegóło
wych”8. W tym kontekście „zakres przed
miotowy zachowań powodujących odpo
wiedzialność za naruszenie dyscypliny fi
nansów publicznych obejmuje działania 
lub zaniechania niezgodne z przepisami 
regulującymi gospodarowanie mieniem 
i środkami publicznymi, szkodliwe dla fi
nansów publicznych”9. 

W literaturze z zakresu prawa finan
sowego, można spotkać się z podejściem 
polegającym na próbie definiowania dyscy
pliny finansów publicznych jako odrębnej 
kategorii zdarzeń, oznaczającej zachowania 
wyróżniające się jakimiś szczególnymi ce
chami, niejako z natury przesądzającymi 
o tym, że należy je zakwalifikować jako na
ruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
Trzeba wówczas zaznaczyć, że dyscyplina 
finansów publicznych oznacza obowiązek 
przestrzegania tych zasad gospodarowania 
środkami publicznymi, których przekro
czenie uznane zostało przez ustawodawcę 
za czyn naruszający dyscyplinę finansów 
publicznych10. 

Zauważmy, że takie określenie nie wpro
wadza definicji dotyczącej istoty naru
szenia dyscypliny finansów publicznych 
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jako zdarzenia prawnego, lecz wskazuje 
raczej na pewien element funkcjonalny. 
Można w tym ujęciu powiedzieć, że finan
sami publicznymi rządzą różnego rodza
ju reguły, ale spośród nich pewna grupa 
wyodrębniona jest w szczególną kategorię 
istotną dla dyscypliny budżetowej, w ra
mach której nieprzestrzeganie zasad sta
nowi czyn naruszający dyscyplinę finan
sów publicznych. Dyscyplina finansów 
publicznych obejmuje szerszy wachlarz 
zagadnień w porównaniu z problematyką 
wykonywania zarówno budżetu państwa, 
jak i budżetów jednostek samorządu tery
torialnego, skoro dotyczy także udzielania 
zamówień publicznych, koncesji, sprawoz
dawczości z procesów gromadzenia środ
ków publicznych i dysponowania nimi, 
audytu, inwentaryzacji itd. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że w pier
wszej kolejności system odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicz
nych chroni zasady wyrażone w przepisach 
ustawy o finansach publicznych11, odno
szące się do gromadzenia i wydatkowania 
środków publicznych. Ustawy o odpowie
dzialności za naruszenie dyscypliny finan
sów publicznych co do zasady nie stosuje 
się, zgodnie z art. 3 uondfp, do określania, 
ustalania, poboru lub wpłaty należności 
celnych i należności z tytułu podatków 
i opłat, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 1 

11 Ustawa z 27.8.2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.).
12 Ustawa z 29.8.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.).
13 Obszerniej na temat charakteru odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zob.  

A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek: Związki�odpowiedzialności�za�naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych�
z�innymi�reżimami�prawnymi�służącymi�egzekwowaniu�odpowiedzialności�pracowników�sektora�finansów�publicz-
nych�–�problemy�do�dyskusji [w:] Dyscyplina�finansów�publicznych.�Stan�obecny�i�kierunki�zmian, pod red. M. Smagi  
i M. Winiarza, Kraków 2011, s. 41-49; W. Robaczyński: Odpowiedzialność�za�naruszenie�dyscypliny�finansów�pu-
blicznych�–�wybrane�zagadnienia�systemowe [w:]�Dyscyplina�finansów�publicznych.�Doktryna,�orzecznictwo,�prak-
tyka, pod red. M. Smagi i M. Winiarza, Warszawa 2015, s. 424-441 i powołana w tych opracowaniach literatura.

i 3 Ordynacji podatkowej12, stanowiących 
dochody budżetu państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego, w tym odsetek 
za zwłokę, a także udzielania ulg i zwol
nień w zakresie tych należności.

Odpowiedzialność  
– definicja ustawowa
System odpowiedzialności za narusze
nie dyscypliny finansów publicznych 
w pol skim systemie prawnym oparty 
jest na przepisach wspomnianej wyżej 
ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowie
dzialności za naruszenie dyscypliny fi
nansów publicznych. 

Ustawa określa specyficzny typ odpo
wiedzialności, której charakter budzi w li
teraturze spory teoretyczne. Nie podejmu
jąc w tym miejscu dyskusji o charakterze 
doktrynalnym, dla dalszych rozważań wy
starczy zaznaczyć, że jest to odpowiedzial
ność typu represyjnego, która jest egzekwo
wana przez organy właściwe w sprawach 
o naruszenie dyscypliny finansów publicz
nych: rzeczników dyscypliny jako organy 
oskarżycielskie oraz komisje orzekające 
jako organy o charakterze orzeczniczym. 
Komisje orzekające są wyspecjalizowany
mi w tych sprawach organami, będącymi 
w strukturze organów ochrony prawnej 
państwowymi, pozasądowymi organami 
orzekającymi13.
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Nie jest zamierzeniem autora szersze 
przedstawianie problematyki instytucjo
nalnego usytuowania organów orzekają
cych w sprawach o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Temat niniejszego 
opracowania dotyczy bowiem umiejsco
wienia zadań NIK jako naczelnego organu 
kontroli państwowej w systemie ochrony 
dyscypliny finansów publicznych. Na po
czątku zaś zasygnalizowano, analiza in
teresującej nas problematyki prowadzi 
do wniosku, że w perspektywie funkcjo
nowania organu kontroli najistotniejsze 
jest ustalenie, że kompetencje kontrolne 
NIK dotyczą także – w sposób bardziej 
lub mniej bezpośredni – systemu dyscy
pliny finansów publicznych. Poniżej zo
stanie podjęta próba wykazania trafności 
tego założenia.

Nie ulega wątpliwości, że powiąza
nia między obowiązkami kontrolnymi 
NIK a dyscypliną finansów publicznych 
są przede wszystkim widoczne w kon
troli wykonania budżetu państwa, czyli 
tzw. kontroli budżetowej. Jej przeprowa
dzanie jest konstytucyjnym obowiązkiem 
Najwyższej Izby Kontroli, wynikającym 
z art. 204 ust. 1 pkt 1 Konstytucji RP. 
Zgo d nie z tym przepisem, Najwyższa 
Izba Kontroli przedkłada Sejmowi ana
lizę wykonania budżetu państwa i zało
żeń polityki pieniężnej14. Ze swej isto
ty zagadnienia związane z przebiegiem 
procesów gromadzenia i wydatkowania 
środków budżetu państwa mają szczegól
nie istotne znaczenie z punktu widzenia 

14 Bliżej na temat ogólnych i szczegółowych uwarunkowań przeprowadzania przez NIK kontroli wykonania 
budżetu państwa zob. M. Berek [w:] Najwyższa�Izba�Kontroli�i�prawne�aspekty�funkcjonowania�kontroli�pań-
stwowej, pod red. E. Jarzęckiej-Siwik, Warszawa 2018, s. 94-110.

problematyki dyscypliny finansów publicz
nych. Problematyka dyscypliny finansów 
publicznych ma jednak znaczenie nie tylko 
w związku z kontrolą budżetową. Pojawia 
się w zasadzie w związku z każdą kon
trolą mającą w jakimś zakresie za przed
miot procesy związane z gromadzeniem 
i wydatkowaniem środków publicznych. 
Nie potrzeba bardziej szczegółowej anali
zy, aby stwierdzić, że – ze względu na spe
cyfikę kontroli wynikającą już z samego 
uwzględnienia charakteru podmiotów 
jej poddanych na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 
oraz art. 4 ust. 1 ustawy o NIK oraz zakresu 
kontroli podmiotów wskazanych w art. 2 
ust. 3 i 5 ustawy o NIK – wszelkie przepro
wadzane przez Najwyższą Izbę Kontroli 
badania działalności tych podmiotów 
dostarczyć mogą ustaleń pozwalających 
na oceny z punktu widzenia dyscypliny 
finansów publicznych. Decydujące zna
czenie mają tu regulacje zawarte w art. 3 
oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o NIK.

Z pierwszego z powołanych przepisów 
wynika, że Najwyższa Izba Kontroli, kon
trolując jednostki wymienione w art. 2, 
bada w szczególności wykonanie budże
tu państwa oraz realizację ustaw i innych 
aktów prawnych w zakresie działalności 
finansowej, gospodarczej i organizacyjno
administracyjnej, w tym zadań audytu we
wnętrznego tych jednostek. Z kolei zgodnie 
z art. 4 ust. 1 NIK kontroluje wykonanie 
budżetu, realizację zadań audytu we
wnętrznego, gospodarkę finansową i mająt
kową Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, 
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Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, Sądu Najwyższego, Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, Krajowej Rady 
Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, 
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rze cz 
nika Praw Dziecka, Krajowej Rady Ra dio
fonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Ochro
ny Danych Osobowych, Instytutu Pa
mię ci Narodowej – Komisji Ści gania 
Zbro dni przeciwko Narodowi Polskie
mu, Krajowego Biura Wyborczego oraz 
Państwowej Inspekcji Pracy. Na zlecenie 
Sejmu NIK może też kontrolować działal
ność podmiotów wymienionych w art. 4 
ust. 2 ustawy o NIK15, tak jak działalność 
organów i jednostek, o których mowa 
w art. 2 ust. 1, czyli podmiotów pań
stwowych.

Z powyższych rozwiązań ustawowych 
wynika, że kontrola organów i jednostek 
organizacyjnych, o których mowa w po
wołanych przepisach, zakłada badanie 
wszystkich tych aspektów ich działalno
ści, w ramach których potencjalnie mogą 
wystąpić stany wyczerpujące znamiona 
czynów stanowiących naruszenia dyscy
pliny finansów publicznych, określonych 
w art. 518c uondfp. Jest bowiem oczy
wiste, że w odniesieniu do działalności 
większości jednostek państwowych i sa
morządowych zachodzi potrzeba oceny, 
czy np. dokonują one ustalenia lub docho
dzenia należności, czy wydatkują środ
ki lub zaciągają zobowiązania w ramach 

15 Dotyczy to Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Państwowej Inspekcji 
Pracy, tj. niektórych spośród podmiotów wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy o NIK.

16 Ustawa z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).
17 Ustawa z 21.10.2016 o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, ze zm.).

upoważnień wynikających z budżetu 
lub planu finansowego, czy prawidłowo 
udzielają dotacji innym podmiotom i wła
ściwie je rozliczają, czy odpowiednio same 
wykorzystują środki pochodzące z dota
cji, czy terminowo realizują zobowiązania 
(w tym czy odprowadzają stosowne składki 
na ubezpieczenia społeczne), czy prawidło
wo realizują zadania dotyczące sprawoz
dawczości z procesów gromadzenia środ
ków publicznych i ich rozdysponowania. 
Odpowiadając na te pytania, uzyskujemy 
właśnie informację, czy jest przestrzegana 
dyscyplina finansów publicznych.

Dodać jeszcze należy, że do sfery dys
cypliny finansów publicznych zaliczamy 
także przestrzeganie procedur przewidzia
nych w ustawie – Prawo zamówień pu
blicznych (art. 17 uondfp)16 oraz w ustawie 
o umowie koncesji na roboty budowlane 
lub usługi (art. 17a uondfp)17.

Z powyższych ustaleń wynikają wnio
ski  istotne dla interesującego nas tematu: 
bardzo szeroki merytoryczny zakres za
gadnień znajdujących się w obszarze za
interesowania Najwyższej Izby Kontroli, 
obejmuje właśnie te kwestie, które mają za
sadnicze znaczenie z punktu widzenia pro
blematyki dyscypliny finansów publicz
nych. Jeśli bowiem zastanowimy się, ja
kiego rodzaju fakty mogą być stwierdzone 
w ramach realizacji zadań NIK w zakresie 
określonym w wyżej powołanych przepi
sach, stwierdzimy, że pokrywają się one 
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w przeważającej części ze sferą naruszeń 
dyscypliny finansów publicznych. Z po
wyższych względów kwestia okoliczności 
rodzących ewentualną odpowiedzialność 
z tytułu naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych staje się jednym z kluczowych 
zagadnień w działalności kontrolnej naczel
nego organu kontroli państwowej.

Zaznaczmy jeszcze, że każda z kate
gorii jednostek poddanych kontroli NIK 
jest oceniana z punktu widzenia kry
terium legalności określonego w art. 5 
ustawy o NIK. Oznacza to, że wyznacz
nikiem są w tych przypadkach nakazy i za
kazy sformułowane w przepisach prawa. 
Chodzi zatem o ustalenie w toku kontroli, 
czy są przestrzegane określone przepisy 
prawa materialnego, nakazujące lub zaka
zujące określonego postępowania w czasie 
realizacji zadań związanych ze środkami 
publicznymi.

Szczególne znaczenie mają tu przepisy 
ustawy o finansach publicznych. W tym 
kontekście jest oczywiste, że kontrola musi 
dać odpowiedź na pytanie, czy w danej 
jednostce przestrzegane są przepisy prawa, 
jeśli zaś nie, to które konkretne normy zo
stają naruszone. Ten kierunek wymagań 
dla badań kontrolnych pozostaje w zgodzie 
z wyrażoną w uondfp zasadą, że już w tre
ści zawiadomienia o naruszeniu dyscypli
ny finansów publicznych należy wskazać 
konkretny przepis prawa (art. 94 ust. 1 
pkt 2 uondfp). Wymóg ten jest ponowio
ny w odniesieniu do wniosku o ukaranie 

18 Por. T. Bolek [w:] K. Borowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek: Odpowiedzialność�za�naruszenie�dys-
cypliny�finansów�publicznych.�Komentarz,�Warszawa 2012, s. 365; W. Robaczyński: Zawiadomienie�o�naru-
szeniu�dyscypliny�finansów�publicznych [w:] Dyscyplina�finansów�publicznych.�Podstawy�i�zakres�odpowie-
dzialności, pod red. A. Talika, W. Robaczyńskiego i A. Babczuka, Warszawa 2015, s. 255.

(art. 110 ust. 1 pkt 4 uondfp). Obowiązek 
wskazania naruszonego przepisu prawa 
ciąży następnie także na komisji jako or
ganie orzekającym (art. 135 ust. 2 pkt 5 
uondfp). W literaturze wskazuje się, że wy
maganie to dotyczy przepisu prawa ma
terialnego, określającego nakaz lub zakaz 
określonego zachowania. Nie chodzi tu na
tomiast o przepisy statuujące dany typ na
ruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
tj. art. 518c uondfp, które powołuje się 
po to, aby określić kwalifikację prawną 
czynu stanowiącego naruszenie dyscypli
ny finansów publicznych18. Oczywiście, 
obok tego elementu, zarówno zawiadomie
nie o naruszeniu dyscypliny, jak i wniosek 
o ukaranie, a także orzeczenie przypisujące 
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 
muszą zawierać jeszcze więcej składników 
wymaganych w poszczególnych punktach, 
odpowiednio art. 94 ust. 1, art. 110 ust. 1 
i art. 135 ust. 2 uondfp. Jednak konieczność 
wskazania naruszonego przepisu prawa 
jest skorelowana z obowiązkiem przepro
wadzania przez NIK kontroli działalności 
jednostek pod względem legalności.

Składanie zawiadomień
Najwyższa Izba Kontroli należy do kręgu 
podmiotów uprawnionych i jednocześnie 
zobowiązanych do składania zawiadomień 
w sprawach o naruszenie dyscypliny fi
nansów publicznych. Podstawę prawną 
stanowią art. 93 ust. 1 uondfp i art. 63 
ust. 3 ustawy o NIK. W świetle pierwszego 
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z przywołanych przepisów, zawiadomienie 
o ujawnionych okolicznościach, wskazują
cych na naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, składają niezwłocznie do wła
ściwego rzecznika dyscypliny:
1. Kierownik jednostki sektora finansów 
publicznych;
2. Kierownik podmiotu niezaliczanego 
do sektora finansów publicznych, któremu 
przekazano do wykorzystania lub dyspo
nowania środki publiczne;
3. Organ sprawujący nadzór nad jednostką 
sektora finansów publicznych;
4. Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego;
5. Komisja stała organu stanowiącego sa
morządu terytorialnego;
6. Organ kontroli lub kierownik jednostki 
prowadzącej kontrolę jednostki sektora 
finansów publicznych;
7. Dysponent przekazujący środki publicz
ne jednostce sektora finansów publicznych 
lub podmiotowi niezaliczanemu do sektora 
finansów publicznych;
8. Organ założycielski jednostki sektora 
finansów publicznych.

Jak wynika z art. 93 ust. 1 pkt 5 uondfp, 
istotną rolę w zawiadamianiu o narusze
niu dyscypliny finansów przypisano in
stytucjom kontrolnym, w tym oczywi
ście zwłaszcza Najwyższej Izbie Kontroli. 

19 Szczegółowo na temat formułowania przez NIK zawiadomień w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych zob. M. Berek [w:] Najwyższa�Izba�Kontroli�i�prawne�aspekty…, s. 361-372. O praktycznych do-
świadczeniach związanych z aktywnością Izby w tym zakresie i wynikających z tych doświadczeń wnioskach 
zob. R. Kujawiński: Działalność�kontrolna�Najwyższej�Izby�Kontroli�–�wnioski�na�tle�praktyki�organu�kontroli�
jako�zawiadamiającego�o�podejrzeniu�naruszenia�dyscypliny�finansów�publicznych, „Finanse Komunalne” 
nr 9/2015, s. 62-70.

20 Wymagania dla pism procesowych określone w art. 119 § 1 k.p.k. są następujące: Pismo procesowe powin-
no zawierać: 1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy; 2) oznaczenie 
oraz adres wnoszącego pismo; 3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem; 4) datę 
i podpis składającego pismo.

Dodać należy, że odrębną podstawę praw
ną do składania zawiadomień o naruszeniu 
dyscypliny finansów publicznych zawiera 
także ustawa o NIK. Chodzi o art. 63 ust. 3 
ustawy. Zgodnie z powołanym przepisem, 
w razie ujawnienia innych czynów niż okre
ślone w ust. 1 (tzn. innych niż przestępstwa 
i wykroczenia), za które ustawowo przewi
dziana jest odpowiedzialność, Izba zawia
damia o tym właściwe organy ‒ w przy
padku naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych organem tym jest rzecznik 
dyscypliny finansów publicznych19.

Warto zauważyć, że w przeciwieństwie 
np. do zawiadomieniu o podejrzeniu popeł
nienia przestępstwa na podstawie art. 304 
k.p.k., które nie wymaga – poza ogólnymi 
wymaganiami przewidzianymi dla pism 
procesowych w art. 119 § 1 k.p.k.20 – za
chowania żadnych szczególnych warun
ków co do treści, zawiadomienie o ujaw
nionym naruszeniu dyscypliny finansów 
publicznych jest dokumentem bardzo 
sformalizowanym. Powodem jest to, 
że określony w ustawie sposób składa
nia zawiadomień zakłada działanie pro
fesjonalnego zawiadamiającego. Można 
powiedzieć, że złożenie zawiadomienia 
jest niejako pierwszym etapem docho
dzenia odpowiedzialności. Należy pa
miętać, że funkcja rzecznika dyscypliny 
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finansów publicznych, w przeciwieństwie 
do prokuratora, nie jest funkcją etatową, 
zaś termin do podjęcia decyzji w sprawie 
naruszenia określono krótszy, niż termi
ny w postępowaniu przygotowawczym. 
Tłumaczy to dlaczego od zawiadamiają
cego w sprawach naruszenia dyscypliny fi
nansów publicznych (którym jest też prze
cież podmiot usytuowany w strukturze 
jednostek sektora finansów publicznych) 
wymaga się więcej, niż od zawiadamiające
go w innych sprawach. Z tego też powodu 
ustawa przewiduje szereg konsekwencji 
proceduralnych związanych ze złożeniem 
niekompletnego zawiadomienia, określo
nych w art. 94 ust. 45 uondfp, których 
zastosowanie ma doprowadzić do uzupeł
nienia braków21.

Zawiadomienia NIK
Obowiązki wynikające z przedstawio
nych wyżej przepisów ustawy o odpo
wiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych i ustawy o NIK, 
naczelny organ kontroli państwowej re
alizuje w szerokim zakresie. Każdego 
roku Izba kieruje do rzeczników dyscy
pliny finansów publicznych ponad sto za
wiadomień. Ich dokładna liczba zależy 
oczywiście od ustaleń, przy czym nale
ży zaznaczyć, że w przypadku niektó
rych kontroli potencjalna liczba zawiado
mień jest z pewnością wyższa. Dotyczy 
to zwłaszcza kontroli „finansowych” 
oraz tych, w których tematyka zakłada 

21 Bliżej na ten temat zob. przykładowo W. Robaczyński: Zawiadomienie�o�naruszeniu�dyscypliny…, op.cit., s. 258 i n.
22 Dostępne na stronie internetowej NIK www.nik.gov.pl.
23 Dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.
24 Źródło: Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli za kolejne lata.

badanie przestrzegania procedur udzie
lania zamówień publicznych.

Szczegółowe dane dotyczące składanych 
zawiadomień znaleźć można w publikowa
nych corocznie sprawozdaniach, zarówno 
z działalności Najwyższej Izby Kontroli22, 
jak i Głównego Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych i Głównej Komisji 
Orzekającej23. Warto w tym miejscu przed
stawić niektóre wybrane dane, aby zoba
czyć, jaką rolę w procesie dochodzenia 
odpowiedzialności za naruszenie dyscy
pliny finansów publicznych odgrywa NIK.

Jak już wyżej wspomniano, liczba zawia
domień o naruszeniu dyscypliny finansów 
publicznych pochodzących od Najwyższej 
Izby Kontroli jest znacząca. Wynosi ona 
każdego roku od kilkudziesięciu do stu kil
kudziesięciu. Jak wskazuje się w kolejnych 
sprawozdaniach z działalności Izby, corocz
nie zarzuty naruszania dyscypliny finansów 
publicznych dotyczą przede wszystkim 
kierowników jednostek organizacyjnych 
oraz ich zastępców, a także głównych księ
gowych tych podmiotów oraz osób, któ
rym powierzono czynności w postępowa
niach o udzielenie zamówienia publiczne
go. Nie sięgając zbyt daleko w przeszłość 
podajmy, że w ostatnich kilku latach pod
stawowe dane dotyczące zawiadomień NIK 
kształtowały się następująco24:

 • w 2013 r. – 139 zawiadomień dotyczą
cych łącznie 254 czynów,

 • w 2014 r. – 102 zawiadomienia (1505 czy
nów),
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 • w 2015 r. – 88 zawiadomień (1322 czyny),
 • w 2016 r. – 67 zawiadomień (1426 czynów),
 • w 2017 r. – 71 zawiadomień (298 czynów),
 • w 2018 r. – 58 zawiadomień (259 czynów).
W sprawozdaniu z działalności NIK 

za 2017 r. stwierdzono m.in.: „W latach 
2014–2016 odnotowywano spadek liczby 
ujawnionych przypadków wskazujących 
na popełnienie czynów stanowiących na
ruszenie dyscypliny finansów publicz
nych i liczby zawiadomień skierowanych 
do właściwych rzeczników dyscypliny fi
nansów publicznych (odpowiednio 102, 
88, 67 zawiadomień), co może świadczyć 
m.in. o wzrastającej świadomości prawnej 
kontrolowanych podmiotów. W 2017 r. licz
ba skierowanych do właściwych rzeczników 
dyscypliny finansów publicznych zawiado
mień nieznacznie jednak wzrosła (do 71)”25.

Zmienna liczba zawiadomień wyni
ka z pewnością z różnych okoliczności, 
w tym z rytmu przeprowadzanych kon
troli planowych, kończących się w różnym 
czasie. Oczywiście, można przypuszczać, 
że ziarno prawdy tkwi także w optymi
stycznym stwierdzeniu zawartym w cy
towanym wyżej fragmencie sprawozda
nia, wskazującym iż pewien spadek liczby 
zawiadomień jest m.in. efektem wzrostu 
poziomu świadomości prawnej w dzie
dzinie dyscypliny finansów publicznych. 
Ma na to wpływ niewątpliwie działal
ność edukacyjna prowadzona przez różne 
podmioty, coraz szersze podejmowanie 
tych zagadnień w literaturze prawni
czej i ekonomicznej, a także publikowa
nie rozstrzygnięć komisji orzekających, 

25 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r., s. 113.

w tym orzeczeń Głównej Komisji Orze
kającej przy Ministrze Finansów.

Nie ulega jednak wątpliwości, że zmia
na liczby naruszeń ustalanych przez NIK 
wynika stąd, że niektóre kontrole wiążą 
się z wyższym, a inne niższym prawdopo
dobieństwem ujawnienia czynów stano
wiących naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Dodać trzeba, że na zmia
nę liczby zawiadomień mają wpływ 
także zmiany stanu prawnego, zarówno 
samej ustawy o odpowiedzialności za na
ruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
jak i przepisów prawa materialnego zawar
tych w ustawach finansowych i ustawie 
‒ Prawo zamówień publicznych. Organ 
zawiadamiający musi wziąć pod uwagę 
art. 24 ust. 1 uondfp, wyrażający znaną 
przede wszystkim z prawa karnego za
sadę bezpośredniego stosowania ustawy 
nowej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli 
w czasie orzekania w sprawie o narusze
nie dyscypliny finansów publicznych obo
wiązuje ustawa inna niż w czasie popeł
nienia tego naruszenia, stosuje się nową, 
z tym że należy stosować akt obowiązu
jący w czasie popełnienia naruszenia, je
żeli jest on względniejszy dla sprawcy. 
W tej sytuacji, jeśli w toku kontroli zo
staje ujawnione zachowanie stanowiące 
w dacie czynu naruszenie dyscypliny fi
nansów publicznych, zaś później ‒ w dacie 
kontroli nie będzie ono podlegało ukaraniu 
za naruszenie dyscypliny finansów publicz
nych, nie można skierować w tej sprawie 
zawiadomienia. Tak stało się np. wtedy, 
gdy podwyższono próg stosowania Prawa 
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zamówień publicznych z równowarto
ści wyrażonych w złotych 14 tys.  euro, 
do równowartości 30 tys.  euro .

Od czasu tej zmiany (tj. od 16 kwietnia 
2014 r.) ewentualne naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych stwierdzone w toku 
kontroli, a dotyczące zamówień o wartości 
w przedziale między 14 tys.  a 30 tys. euro, 
nie mogły już być przedmiotem naruszeń 
dyscypliny finansów publicznych, a zatem 
i zawiadomienia w tej sprawie. Znaczenie 
ma także stopniowe podnoszenie kwoty 
minimalnej, o czym mowa w art. 26 
uondfp, poniżej której czyn naruszający 
zasady rządzące finansami publicznymi 
nie stanowi jednak naruszenia dyscypli
ny, co powoduje niemożność skierowania 
zawiadomienia26.

Najwyższa Izba Kontroli należy do naj
aktywniejszych zawiadamiających w tych 
sprawach. Szczegółowe dane na ten temat 
są przedstawiane w ogólnodostępnych 
sprawozdaniach z działalności Izby za po
szczególne lata27. Trzeba jednak wskazać, 
że w pierwszej kolejności są to naruszenia 
dotyczące nieustalenia i niedochodzenia 
należności jednostek sektora finansów 

26 Art. 26 uondfp ma następujące brzmienie: „1. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
działanie lub zaniechanie określone w art. 5-16, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nie-
przekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania – łącznie w roku 
budżetowym, kwoty minimalnej. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku działania lub zanie-
chania określonego w art. 18 pkt 2 oraz art. 18b i 18c. 3. Kwotą minimalną w rozumieniu ust. 1 jest kwota 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Mo-
nitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z 4.3.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (…)”.

27 Co do danych statystycznych sprzed kilku lat zob. E. Lis: Zawiadomienia�o�naruszeniu�dyscypliny�finansów�
publicznych�jako�efekty�kontroli�prowadzonych�przez�Najwyższą�izbę�Kontroli�w�latach�2012–2014 [w:] Dys-
cyplina�finansów�publicznych.�Doktryna….,�op.cit., s.348-363. Tendencje wskazane w powołanym opraco-
waniu pozostają w większości nadal aktualne.

28 Zwraca na to uwagę M. Humel-Maciewiczak: Naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych�a�niewykonanie�
lub�nienależyte�wykonanie�przez�kierownika�jednostki�sektora�finansów�publicznych�obowiązków�w�zakresie�
kontroli�zarządczej�w�jednostce�sektora�finansów�publicznych [w:] Dyscyplina�finansów�publicznych.�Dok-
tryna…,�op.cit., s. 250.

publicznych (art. 5 uondfp), zaciągania 
zobowiązań i dokonywania wydatków 
z przekroczeniem upoważnienia wyni
kającego z budżetu lub planu finansowe
go (art. 11 i 15 uondfp), nieprawidłowości 
w udzielaniu i rozliczaniu dotacji (art. 8 
i 9 uondfp) itd. Na pierwszych miejscach, 
gdy chodzi o liczbę zawiadomień, są zazwy
czaj także te związane z nieprawidłowo
ściami przy udzielaniu zamówień publicz
nych (art. 17 uondfp). Z kolei w sprawach 
związanych np. z nieprawidłowościami 
w kontroli zarządczej (art. 18c uondfp) 
zawiadomienia zdarzają się bardzo rzad
ko lub wcale. Nie jest to jednak specyfika 
kontroli NIK, gdyż w skali całego systemu 
liczba postępowań prowadzonych w spra
wie czynów z art. 18c uondfp jest zniko
ma. Brak spraw z tego zakresu powoduje 
z kolei, że trudno oczekiwać wypracowania 
linii orzeczniczej dotyczącej stosowania 
tego przepisu28.

Przedawnienie
Na zakończenie fragmentu dotyczące
go poszczególnych aspektów zawiado
mień o naruszeniu dyscypliny finansów 
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publicznych nie sposób pominąć kwestii 
przedawnienia. Stanowi ona tzw. nega
tywną przesłankę procesową, tj. w sytuacji 
gdy nastąpiło przedawnienie karalności, 
postępowania nie wszczyna się, a wszczę
te umarza (art. 78 ust. 1 pkt 3 uondfp). 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 uondfp, karalność 
naruszenia dyscypliny finansów publicz
nych ustaje, jeżeli od czasu jego popeł
nienia upłynęły trzy lata; jeżeli jednak 
w tym okresie wszczęto postępowanie 
o naruszenie dyscypliny finansów publicz
nych, karalność ustaje z upływem dwóch 
lat od zakończenia tego okresu.

Należy zatem postulować, aby zawiado
mienie o naruszeniu dyscypliny finansów 
publicznych trafiało do rzecznika dyscypli
ny w czasie umożliwiającym mu dokonanie 
czynności sprawdzających i podjęcie decy
zji o wszczęciu postępowania wyjaśniające
go przed upływem terminu przedawnienia. 
W przypadku organów kontroli problemy 
wynikać mogą z tego, że niekiedy bada
nia kontrolne obejmują zdarzenia z kilku 
lat. Dotyczy to w szczególności kontro
li przeprowadzanych przez NIK. Zdarza 
się, że określone naruszenie dyscypli
ny finansów publicznych jest ujawniane 
już po upływie terminu przedawnienia, 
albo, że ten termin ma wkrótce upłynąć. 
Oczywiście, zagrożenie takie na ogół 
nie występuje w odniesieniu do ustaleń 
dokonywanych w ramach kontroli bu
dżetowej. W innych wypadkach, biorąc 
pod uwagę wszelkie uwarunkowania pro
ceduralne, nie sposób wyeliminować za
grożenia upływu terminu przedawnienia 

29 Tak R. Kujawiński: Działalność�kontrolna�Najwyższej�Izby�Kontroli…, op.cit., s. 70.

wkrótce po zakończeniu kontroli, co jest 
z pewnością zjawiskiem niepożądanym. 
Z tego m.in. względu jako zasadną należy 
ocenić uwagę, że przewidziany w ustawie 
podstawowy termin przedawnienia często 
uniemożliwia w praktyce dochodzenie 
odpowiedzialności za naruszenia stwier
dzone w kontroli NIK. Trafny wydaje się 
też postulat, aby wprowadzić różne termi
ny przedawnienia w stosunku do różnych 
rodzajów czynów, w celu wydłużenia ter
minu przedawnienia karalności czynów po
ważnie godzących w ład finansów publicz
nych29. Propozycja zróżnicowania długości 
terminów przedawnienia jest godna roz
ważenia nie tylko z wymienionych wyżej 
względów, ale również z powodów bardziej 
zasadniczych.

Rola rzecznika dyscypliny finansów
Po otrzymaniu zawiadomienia, rzecznik 
dyscypliny finansów publicznych podejmu
je czynności sprawdzające w celu ustalenia, 
czy istnieją podstawy do prowadzenia po
stępowania wyjaśniającego (tj. odpowied
nika śledztwa lub dochodzenia w postę
powaniu karnym). Na podstawie art. 97 
ust. 1 uondfp, po zakończeniu czynności 
sprawdzających, rzecznik dyscypliny wy
daje postanowienie o wszczęciu postępo
wania wyjaśniającego albo o odmowie jego 
wszczęcia. Należy podkreślić, że na posta
nowienie o odmowie wszczęcia postępowa
nia zawiadamiającemu, a zatem także NIK, 
przysługuje zażalenie do Głównego Rze
cznika Dyscypliny Finansów Publicznych 
(art. 101 ust. 1 uondfp).
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W razie wszczęcia postępowania wyja
śniającego, rzecznik dyscypliny ma 120 dni 
na skierowanie do komisji orzekającej 
w sprawach o naruszenie dyscypliny fi
nansów publicznych wniosku o ukaranie 
lub wydanie postanowienia o umorzeniu 
postępowania wyjaśniającego (art. 104 
ust. 1 uondfp). W przypadku umorzenia 
postępowania, zawiadamiającemu przy
sługuje prawo złożenia zażalenia na to po
stanowienie (art. 108 ust. 1 zd. 2 uondfp).

Z uprawnienia do złożenia zażalenia 
na postanowienia rzecznika dyscypli
ny finansów publicznych o odmowie 
wszczęcia lub umorzeniu postępowania 
wyjaśniającego NIK korzysta relatywnie 
często. W latach 2014–2017 Izba złoży
ła do Głównego Rzecznika Dyscypliny 
Finansów Publicznych ogółem 73 zażalenia, 
z czego w 2014 r. 24 zażalenia, w 2015 r. 
– 20, w 2016 r. – 9 i w 2017 r. – 20.

Po skierowaniu przez rzecznika dyscypli
ny finansów publicznych wniosku o uka
ranie, dalsze postępowanie toczy się już 
przed komisją orzekającą I instancji, w któ
rym stronami są obwiniony oraz rzecznik 
dyscypliny. Na tym etapie organ zawia
damiający nie korzysta już z uprawnień 
procesowych, oczekuje natomiast na in
formacje o wyniku postępowania.

W przypadku NIK podstawą żądania 
takiej informacji jest art. 63 ust. 2 w związ
ku z ust. 3 ustawy o NIK. Ustawa nie pre
cyzuje, na czym ma polegać udzielenie 
informacji – czy chodzi o krótką jedno
zdaniową informację o zapadłym rozstrzy
gnięciu, czy też o bardziej rozbudowaną 
– obejmującą nawet doręczenie orzeczenia 
komisji wraz z uzasadnieniem. Praktyka 
stosowana przez rzeczników jest różna, 
przy czym należy podkreślić, że pożądane 

jest, aby informacja była jak najpełniejsza. 
Chodzi bowiem o ustalenie, na jakich prze
słankach oparł się organ orzekający wydając 
konkretne rozstrzygnięcie. Ma to bowiem 
znaczenie przede wszystkim dla kontroli 
planowanych w przyszłości, a zwłaszcza 
dla sporządzanych przez NIK analiz do
tyczących poszczególnych obszarów życia 
społecznego i gospodarczego.

W przypadku orzeczeń komisji I instan
cji niektóre orzeczenia (w wersji zanoni
mizowanej) są publikowane w Biuletynie 
Orzecznictwa w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, wyda
wanym przez GKO – do 2015 r. w wersji 
papierowej, a od 2016 r. w wersji elektro
nicznej. Orzecznictwo GKO jest sukcesyw
nie publikowane na stronie internetowej 
Ministerstwa Finansów <www.mf.gov.pl>.

W postępowaniu w sprawie o naru
szenie dyscypliny finansów publicznych 
strona niezadowolona z orzeczenia ko
misji orzekającej I instancji, a zatem za
równo obwiniony, jak i rzecznik dyscypli
ny, może złożyć odwołanie do Głównej 
Komisji Orzekającej jako organu II instan
cji. Co roku, spośród rozstrzygnięć wy
dawanych w stosunku do ok. 11001200 
obwinionych, ok. 110120 składa takie od
wołania. Są wśród nich także odwołania 
dotyczące spraw, w których zawiadomienia 
zostały złożone przez NIK.

Analiza praktyki nie pozwala na usta
lenie jakichkolwiek prawidłowości, które 
byłyby specyficzne dla tych spraw, które 
zostały wszczęte w wyniku kontroli prze
prowadzonych przez Izbę. W 2015 r. 
Główna Komisja Orzekająca rozpoznała 
5 odwołań od orzeczeń wydanych przez ko
misje orzekające I instancji w takich spra
wach, w 2016 r. – 10, zaś w 2017 r. ‒ 12. 
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Były wśród nich zarówno orzeczenia utrzy
mujące w mocy zaskarżone orzeczenia ko
misji I instancji, jak i uchylające je.

Wnioski o ukaranie
Gdy mowa o roli NIK w systemie odpo
wiedzialności na naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, należy zauważyć, 
że w okresie od 1 lipca 2005 r. do 11 lute
go 2012 r. Izbie – obok obowiązku składa
nia zawiadomień do rzecznika dyscypli
ny finansów publicznych ‒ przysługiwała 
także kompetencja do składania wniosków 
o ukaranie, na podstawie obowiązującego 
wówczas art. 63 ust. 4 ustawy o NIK30, 
odzwierciedlającego rozwiązanie zawarte 
w art. 109 ust. 2 uondfp31. Z tego upraw
nienia Izba jednak w praktyce nie korzy
stała, zwłaszcza pod koniec obowiązywa
nia art. 63 ust. 4 ustawy o NIK i art. 109 
ust. 2 uondfp. NIK nie skierowała żad
nego wniosku o ukaranie ani w 2009 r. 
(a złożono wówczas do rzeczników dys
cypliny 215 zawiadomień), ani w 2010 r. 
(259 zawiadomień), ani też w 2011 r. 
(221 zawiadomień). Jak można przypusz
czać, brak wniosków Izby związany był 
przede wszystkim z niemożnością ustalenia 
w toku postępowania kontrolnego wszyst
kich istotnych elementów pozwalających 

30 Art. 63 ust. 4 ustawy o NIK miał następujące brzmienie: „W razie ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych Najwyższa Izba Kontroli może wnieść wniosek o ukaranie, w trybie i na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach”.

31 Art. 109 ust. 2 uondfp miał następujące brzmienie: „Z wnioskiem o ukaranie może także – za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, ujawnione w wyniku kontroli przeprowadzonej w danej jednostce lub kon-
troli dotyczącej zamówienia publicznego – wystąpić Najwyższa Izba Kontroli, Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych i prezes regionalnej izby obrachunkowej”.

32 Brak możliwości ustalenia stosunku psychicznego sprawcy do czynu w toku postępowania kontrolnego stał 
się też m.in. podstawą do formułowania postulatów pozbawienia organów kontroli uprawnień w zakresie 
kierowania wniosków o ukaranie. Por. P. Kryczko: Wprowadzenie [w:] Ustawa�o�odpowiedzialności�za�naru-
szenie�dyscypliny�finansów�publicznych.�Ustawa�o�finansach�publicznych.�Ustawa�Prawo�zamówień�publicz-
nych, Kraków 2005, s. 65.

na sformułowanie zarzutu wobec określo
nej osoby, tj. w pierwszej kolejności winy 
jako podmiotowej przesłanki odpowie
dzialności (art. 19 ust. 2 uondfp).

Należy tu jeszcze raz podkreślić, że 
w usta wie określono wysokie wymaga
nia gdy chodzi o samo zawiadomienie. 
W wypadku wniosku o ukaranie, które
go składniki treści i wymagane załączniki 
wskazuje art. 110 uondfp, dla pełnej reali
zacji wymagań ustawowych konieczne jest 
zamieszczenie – wśród okoliczności czynu 
– wyczerpujących danych wskazujących 
na podmiotową stronę odpowiedzialno
ści. Dotyczy to zwłaszcza wspomnianej 
wyżej przesłanki winy32. Oprócz tego, 
przy sporządzaniu wniosku o ukaranie 
ocenić należy stopień szkodliwości czynu 
dla finansów publicznych, co jest istotne 
z punktu widzenia wnioskowanej kary, ale 
także dla oceny, czy szkodliwość czynu 
przekracza stopień określany jako zniko
my, poniżej którego nie dochodzi się od
powiedzialności (art. 28 ust. 1 uondfp).

Najwyższa Izba Kontroli, podobnie 
zresztą jak inne organy kontrolne, nie dys
ponuje instrumentami prawnymi, aby 
w sposób pełny takie dane ustalić, w tym 
zwłaszcza te dotyczące okoliczności pod
miotowych po stronie sprawcy. Specyfika 
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kontroli polega na ustalaniu okoliczności 
faktycznych i formułowaniu ocen, uwag 
i wniosków na tle ustalonego stanu fak
tycznego. NIK wskazuje wprawdzie także 
osoby odpowiedzialne za nieprawidłowo
ści, które wystąpiły w danym obszarze 
(art. 53 ust. 1 pkt 4 ustawy o NIK), nie for
mułuje natomiast ocen dotyczących winy. 
Zadanie oceny zawinienia to z istoty rzeczy 
element kompetencji organu właściwego 
w sprawach o naruszenie dyscypliny fi
nansów publicznych.

Skierowanie zawiadomienia: 
obowiązek czy uprawnienie
Na marginesie zasadniczych rozważań 
warto wskazać, że jednym z podstawo
wych problemów nie tylko praktycznych, 
ale i teoretycznych związanych ze składa
niem zawiadomień o naruszeniu dyscypli
ny finansów publicznych jest odpowiedź 
na pytanie, czy w każdym bez wyjątku 
przypadku stwierdzenia naruszenia dys
cypliny, organ kontroli powinien kierować 
zawiadomienie do rzecznika. W praktyce 
dotyczy to zwłaszcza możliwości uwzględ
nienia przez NIK znikomego stopnia szko
dliwości czynu dla finansów publicznych, 
o czym stanowi art. 28 ust. 1 uondfp. 
Zgodnie z tym przepisem, nie dochodzi 
się odpowiedzialności za naruszenie dys
cypliny finansów publicznych, którego sto
pień szkodliwości jest znikomy. Kryteria 
oceny stopnia szkodliwości poszczegól
nych czynów, zarówno wywołujących, 

33 K. Kwiatkowski: Funkcjonowanie�systemu�odpowiedzialności�za�naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych�
w�świetle�ustaleń�kontroli�Najwyższej�Izby�Kontroli [w:]�Dyscyplina�finansów�publicznych.�Doktryna..., op.cit., 
s. 329. Ten punkt widzenia jest zgodny ze stanowiskiem, jakie w tej kwestii zajmują E. Jarzęcka-Siwik, B. Skwarka:  
Najwyższa�Izba�Kontroli.�Komentarz�do�ustawy�o�Najwyższej�Izbie�Kontroli, Warszawa 2017, s. 242.

jak i niewywołujących skutków finan
sowych, wskazane są w art. 28 ust. 1a3 
uondfp. Skoro ustawa używa określe
nia „nie dochodzi się odpowiedzialno
ści”, to konsekwentnie nie powinno się 
składać w takich wypadku zawiadomie
nia, gdyż jest to w istocie pierwszy etap 
na drodze dochodzenia odpowiedzialno
ści (szczególnie, gdy zważy się, o czym 
była wyżej mowa, że proces zawiadamiania 
oparty jest na działaniu profesjonalnego 
zawiadamiającego).

W związku z tym w literaturze wskazu
je się, że należałoby rozważyć zasadność 
utrzymywania takiej interpretacji obowią
zującego stanu prawnego, iż organ kontroli 
nie powinien oceniać sprawy pod kątem 
stopnia szkodliwości czynu dla finan
sów publicznych. Podniesiono przy tym, 
że „utrzymanie dotychczasowej praktyki 
wymuszającej na zawiadamiającym kiero
wanie zawiadomienia w sprawach o zniko
mym stopniu szkodliwości czynu nie po
zwala organom państwa na skupienie się 
na tych sprawach, które w istotny sposób 
naruszają ład finansów publicznych”33.

Między innymi z wyżej wskazanych 
względów w okresie, w którym Najwyższa 
Izba Kontroli mogła składać wnioski o uka
ranie w sprawach o naruszenie dyscypli
ny finansów publicznych, praktycznie 
z tego nie korzystano, kierowano natomiast 
zawiadomienia do rzeczników dyscypliny 
finansów publicznych jako organów wła
ściwych do podjęcia decyzji, czy istnieją 
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podstawy do kierowania wniosków o uka
ranie. Dotyczyło to zresztą nie tylko NIK, 
ale także innych organów kontrolnych, 
tj. prezesów regionalnych izb obrachun
kowych oraz Prezesa Urzędu Zamówień 
Publi cznych. W toku nowelizacji wpro
wadzonej ustawą z 19 sierpnia 2011 r.34, 
która weszła w życie 11 lutego 2012 r., tę 
kompetencję NIK zniesiono, przez uchy
lenie art. 109 ust. 2 uondfp oraz art. 63 
ust. 4 ustawy o NIK35.

Uchylenia tego  przepisu nie  nale
ży jednak postrzegać jako ograniczenie 
kompetencji organów kontroli. Intencją 
ustawodawcy było skoncentrowanie de
cyzji w sprawach o naruszenie dyscypli
ny finansów publicznych w rękach wy
specjalizowanych organów, co zapewnia 
właściwy poziom ochrony praw osób, któ
rych dotyczy postępowanie. Wskazywano 
na to w uzasadnieniu do ustawy nowelizu
jącej, w którym stwierdzono m.in., że nowe 
rozwiązanie „związane jest z konieczno
ścią zapewnienia w toku postępowania 
równych praw osób obwinionych o naru
szenie dyscypliny finansów publicznych, 
w tym prawa do odmowy składania wy
jaśnień, ustanowienia obrońcy itp.”36 
Zdaniem projektodawcy, w toku kontroli 
„(…) jeszcze przed ostatecznym ustaleniem 
wyniku kontroli, osoba (osoby) odpowie
dzialne za gospodarowanie środkami i mie
niem publicznym są bowiem zobowiązane 

34 Zob. art. 3 ustawy z 19.8.2011 o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 240 poz. 1429).

35 Nawiasem mówiąc, art. 63 ust. 4 ustawy o NIK był wprowadzony w 2005 r. przez ustawę o odpowiedzialno-
ści za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

36 Uzasadnienie projektu nowelizacji, Sejm VI kadencji, druk nr 4465.
37 Tamże.
38 R. Padrak: Postępowanie�kontrolne�NIK.�Komentarz, Wrocław 2012, s. 245-246.

do udzielania wyjaśnień i przedstawiania 
dokumentacji w zakresie przedmiotu kon
troli. Ze względu na odmienność zasad 
kontroli, co najmniej utrudnione jest re
spektowanie przez prowadzącego kontrolę 
praw osoby, wobec której będzie wniesio
ny wniosek o ukaranie, gwarantowanych 
przepisami ustawy, zgodnie z wymogami 
konstytucyjnymi. (…) Biorąc pod uwagę 
powyższe, celowe jest pozostawienie 
uprawnienia do wniesienia wniosku o uka
ranie wyłącznie rzecznikowi dyscypliny”37. 
Trzeba w tym miejscu zauważyć, że po
wyższą zmianę obowiązującego stanu 
prawnego zaakceptowano w literaturze. 
Wskazano przy tej okazji, że jednoczesne 
dokonywanie w czasie kontroli zarówno 
czynności kontrolnych, jak i sprawdzają
cych oraz postępowania wyjaśniającego, 
wchodzących w zakres postępowania 
w sprawach o naruszenie dyscypliny fi
nansów publicznych „było trudne do po
godzenia ze względu na odmienne zasady 
i cele tych postępowań”38. W szczególności 
zwrócono uwagę na kwestie procedural
ne, związane z tym, że przepisy ustawy 
nie przesądzały, w jakiej chwili następo
wałoby wówczas wszczęcie postępowania 
wyjaśniającego i kto by o tym wszczęciu 
decydował. W zgodzie z przytoczonymi 
wyżej motywami ustawodawcy, zawarty
mi w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy, 
podkreślono też, że nie wiadomo, w jaki 



88 KONTROLA PAŃSTWOWA

Wojciech Robaczyński

sposób realizowane miałoby być prawo 
obwinionego do obrony na tym etapie po
stępowania39. Przed 2012 r. wskazywano 
wręcz, że niemożliwe było respektowanie 
określonych w art. 77 uondfp gwarancji 
praw obwinionego, np. prawa do posiada
nia obrońcy, domniemania niewinności, 
zasady rozstrzygania wątpliwości na ko
rzyść obwinionego40. Zwrócono też uwagę, 
że co do zasady to nie podmiot zawiada
miający, ale rzecznik dyscypliny finansów 
publicznych – w takim wypadku nieprowa
dzący wcześniej postępowania wyjaśniają
cego – realizowałby funkcje oskarżycielskie 
przed komisją orzekającą41.

Podzielając wątpliwości formułowane 
w piśmiennictwie, zgodzić się należy z po
glądem, że rozwiązanie przyjęte w wyniku 
nowelizacji z 11 lutego 2012 r. „zapewnia 
jednolitość przy prowadzeniu postępowa
nia w sprawach o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych”42.

Trzeba jednak podkreślić, że nowe
lizacja, która weszła w życie w 2012 r., 
nie spowodowała „pogorszenia” pozycji 
naczelnego organu kontroli państwowej 
w ramach systemu dochodzenia odpowie
dzialności za naruszenie dyscypliny finan
sów publicznych. Jednocześnie bowiem 
z pozbawieniem możliwości samodzielnego 
składania wniosków o ukaranie, wyposa
żono Najwyższą Izbę Kontroli w ważny 
instrument umożliwiający kontrolę 

39 J. Oko-Brzezińska: Problemy�proceduralne�związane�z�udziałem�w�postępowaniu�o�naruszenie�dyscypliny� 
finansów�publicznych�Najwyższej�Izby�Kontroli�przed�uchyleniem�art.�109�ust.�2�ustawy�z�dnia�17�grudnia�
2004�r.�o�odpowiedzialności�za�naruszenie�dyscypliny�finansów�publicznych [w:] Dyscyplina�finansów�pu-
blicznych.�Zasady�odpowiedzialności,�problemy�orzecznicze�i�aspekty�praktyczne, Warszawa 2012, s. 193.

40 L. Lipiec-Warzecha: Ustawa�o�odpowiedzialności…, op.cit., s. 670.
41 Tamże, s. 194.
42 R. Padrak: Postępowanie�kontrolne�NIK…, op.cit., s. 246.

prawidłowości decyzji podejmowanych 
przez rzeczników dyscypliny finansów 
publicznych, którego we wcześniejszym 
okresie bardzo brakowało. Stało się tak 
dzięki przyznaniu zawiadamiającemu 
prawa składania zażalenia na postano
wienie o umorzeniu postępowania wyja
śniającego prowadzonego przez rzeczni
ka dyscypliny. Wcześniej Izba, podobnie 
jak inni zawiadamiający, mogła zaskarżać 
jedynie postanowienia o odmowie wszczę
cia postępowania wyjaśniającego (art. 101 
ust. 1 uondfp). W toku wspomnianej no
welizacji zmieniono jednak art. 108 ust. 1 
uondfp w ten sposób, że dodano rozwią
zanie, zgodnie z którym zawiadamiają
cy może zaskarżyć także postanowienie 
o umorzeniu postępowania wyjaśniają
cego. Rozwiązanie zapewnia możliwość 
poddania kontroli najważniejszych decyzji 
procesowych rzecznika dyscypliny finan
sów publicznych przez zawiadamiającego, 
w tym także przez NIK. Nawiasem mó
wiąc, rozwiązanie przyjęte w tym zakresie 
w ustawie o odpowiedzialności za naru
szenie dyscypliny finansów publicznych 
stało się w pewien sposób prekursorskie 
także dla postępowania karnego, gdyż do
piero później ‒ 23 lipca 2013 r. ‒ wprowa
dzono do procedury karnej (w art. 306 § 1a 
Kodeksu postępowania karnego) możli
wość zaskarżania przez zawiadamiające
go postanowień organu prowadzącego 
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postępowanie przygotowawcze o umo
rzeniu postępowania.

Wnioski NIK o zmianę prawa
Jednym z rezultatów działalności kontrol
nej NIK może być także formułowanie 
wniosków de lege ferenda w związku z do
konanymi ustaleniami. Zawierają je in
formacje o wynikach kontroli kierowane 
do podmiotów, w zakresie których kom
petencji jest inicjatywa dotycząca zmiany 
danego aktu prawnego. W szczególności 
dotyczy to inicjatywy ustawodawczej, 
zmierzającej do zmian w przepisach rangi 
ustawowej43.

Z punktu widzenia dyscypliny finan
sów publicznych znaczenie ma wiele 
wniosków dotyczących szeroko pojęte
go ustawodawstwa finansowego. Jednak 
warto odnotować, że wśród wniosków  
de lege ferenda formułowanych w ostat
nich latach można znaleźć także wniosek 
odnoszący się wprost do ustawy o odpo
wiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych. Został on sformu
łowany po kontroli „Korzystanie z usług 
zewnętrznych przez szpitale publiczne”. 
W informacji, zatwierdzonej przez Prezesa 
NIK w maju 2016 r. wskazano, że kontrola 
wykazała liczne przypadki istotnych na
ruszeń przepisów dotyczących udziela
nia zamówień na świadczenia zdrowotne. 
Jako przejawy naruszeń wskazano unikanie 
przeprowadzenia wymaganej prawem pro
cedury konkursu ofert, przygotowywania 

43 Szeroko na temat kompetencji NIK w zakresie formułowania wniosków de�lege�ferenda zob. M. Berek 
[w:] Najwyższa�Izba�Kontroli�i�prawne�aspekty…, op.cit., s. 114-125.

44 Informacja o wynikach kontroli: Korzystanie�z�usług�zewnętrznych�przez�szpitale�publiczne, nr ewid. P/15/068, 
dostępna na stronie www.nik.gov.pl, s. 15.

konkursów w sposób ograniczający wie
dzę oferentów o przedmiocie zamówienia, 
nieujawnianie lub niezasadne określanie 
kryteriów ocen ofert, a także występowa
nie powiązań pracowników szpitali z ze
wnętrznymi podmiotami leczniczymi. 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, w celu 
ograniczenia wspomnianych niekorzyst
nych zjawisk, wskazane jest zwiększenie 
osobistej odpowiedzialności osób dyspo
nujących środkami publicznymi na zakup 
świadczeń zdrowotnych od zewnętrznych 
podmiotów gospodarczych44.

W efekcie powyższej oceny, Najwyższa 
Izba Kontroli wniosła do Ministra Finansów 
o podjęcie działań legislacyjnych zmierza
jących do wprowadzenia do katalogu czy
nów stanowiących naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, działań niezgod
nych z przepisami regulującymi udziela
nie zamówień na świadczenia zdrowotne. 
Zdaniem NIK, powinny zostać dodane na
ruszenia przepisów ustawy o działalności 
leczniczej, polegające m.in. na: dokonaniu 
opisu przedmiotu zamówienia w sposób 
utrudniający uczciwą konkurencję, nie
określeniu kryteriów porównania ofert, 
ich nieujawnieniu lub zmianie w trakcie 
postępowania, nieopublikowaniu bądź nie
przekazaniu we właściwym trybie ogło
szenia o konkursie ofert i wyniku rozstrzy
gnięcia konkursu, udzieleniu zamówienia 
na świadczenia zdrowotne przyjmujące
mu zamówienie, który nie został wybra
ny w trybie konkursu ofert, gdy wartość 
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zamówienia zobowiązuje do udzielenia 
go w tym trybie, zawarciu umowy niezgod
nie z warunkami wskazanymi w konkur
sie ofert, dokonaniu niedozwolonej zmia
ny w postanowieniach umowy, wreszcie 
także, na innym naruszeniu przepisów 
o działalności leczniczej, jeśli miało wpływ 
na wynik konkursu ofert45.

W ten sposób Najwyższa Izba Kontroli 
oddziałuje na ustawodawstwo w dzie
dzinie dyscypliny finansów publicznych. 
Wprawdzie do dziś wnioski NIK zawarte 
we wspomnianej wyżej informacji o wy
nikach kontroli nie zostały jeszcze wyko
nane, istnieją podstawy, by sądzić, że bę
dzie to możliwe w toku najbliższych prac 
ustawodawczych nad nowelizacją ustawy 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscy
pliny finansów publicznych.

Dyskusje na temat  
usytuowania komisji
Jak stwierdzono na początku niniejszego 
opracowania, dla którego inspiracją i punk
tem wyjścia stała się rocznica powołania 
najwyższego organu kontroli państwowej, 
ma ono na celu wskazanie umiejscowie
nia zadań i kompetencji NIK w systemie 
ochrony dyscypliny finansów publicznych. 
Warto podkreślić, że obecnie nie poda
je się w wątpliwość modelowego ujęcia 
tego rodzaju odpowiedzialności, specy
ficznego dla polskiego systemu prawnego. 
Dyskusje na temat szczegółowego kształtu 
pożądanych rozwiązań są oczywiście cały 

45 Tamże, s. 16.
46 C. Kosikowski: Odpowiedzialność�za�naruszenie�reżimu�prawnego�finansów�publicznych�(nowa�koncepcja), 

„Państwo i Prawo” nr 12/2006, s. 19.
47 Tamże, s. 19-20.

czas prowadzone, a formułowane postulaty 
dotykają także, w szerszym, bądź węższym 
zakresie, działalności NIK jako naczelne
go organu kontroli państwowej. Dotyczy 
to również ewentualnego zbliżenia zadań 
kontrolnych NIK i tych związanych z eg
zekwowaniem odpowiedzialności za naru
szenie dyscypliny finansów publicznych.

Warto odnotować, że już kilkanaście lat 
temu pojawiła się np. propozycja usytu
owania organów orzekających częściowo 
właśnie przy Najwyższej Izbie Kontroli, 
w postaci państwowej komisji orzekającej, 
działającej obok regionalnych komisji orze
kających, a zastępującej resortowe (obec
nie: międzyresortowe) komisje orzekające 
oraz wspólną komisję orzekającą i komisję 
orzekającą przy Szefie Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów46. Wskazano, że „usytu
owanie państwowej komisji orzekającej 
przy NIK jest uzasadnione tym, że organ 
ten jest uprawniony do kontroli finanso
wej wszystkich organów władzy publicz
nej (…)”47. Oczywiście, teoretycznie moż
liwe byłoby także np. rozważenie usytu
owania przy NIK komisji regionalnych. 
Nie musiałoby to oznaczać, że w ten spo
sób model funkcjonowania NIK w odnie
sieniu do zadań stricte kontrolnych zbli
żyłby się w stronę modelu orzeczniczego, 
jak przykładowo we Francji (Trybunał 
Obrachunkowy – Cour des Comptes), gdyż 
ustawa gwarantuje komisjom niezależność 
orzeczniczą, zaś ich członkom niezawisłość 
w orzekaniu. W obecnym ujęciu chodzić 



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 91 

Działalność kontrolna NIK a system dyscypliny finansów...

może wyłącznie o związek organizacyjny, 
taki jak obecnie w relacji regionalna ko
misja orzekająca – prezes regionalnej izby 
obrachunkowej, czy też Główna Komisja 
Orzekająca – minister właściwy do spraw 
finansów. Oczywiście głębsze włączenie 
w ten sposób naczelnego organu kontroli 
państwowej w system ochrony finansów 
publicznych wymagałoby rozstrzygnięcia 
nie tylko kwestii organizacyjnych, ale przede 
wszystkim zagadnień o zasadniczym znacze
niu, związanych z ustrojową pozycją NIK.

Podsumowanie
Niezależnie od teoretycznych dyskusji 
na temat możliwych ustawowych mody
fikacji modelu odpowiedzialności za na
ruszenie dyscypliny finansów publicz
nych i usytuowania NIK, należy stwier
dzić, że Izba odgrywa bardzo istotną rolę 
w systemie dbałości o ład finansów publicz
nych, w tym o przestrzeganie zasad dys
cypliny finansów publicznych. Jej miejsce 
wskazują nie tylko ustawa o NIK i ustawa 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscy
pliny finansów publicznych, ale wynika 
ono także z konstytucyjnego usytuowania 
naczelnego organu kontroli państwowej. 
Wprawdzie kwestie odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicz
nych pozostają poza regulacją konstytucyj
ną, jednak z ustawy zasadniczej wynikają 
pewne fundamentalne zasady zarządzania 
finansami publicznymi, które są następnie 
wdrażane przez ustawodawstwo zwykłe, 

w tym przede wszystkim ustawę o finansach 
publicznych. Przestrzeganiu reguł tej ustawy 
służy zaś system odpowiedzialności za na
ruszenie dyscypliny finansów publicznych, 
stąd jego znaczenie dla kształtu całego sys
temu finansowego państwa.

W działania służące przestrzeganiu ładu 
finansów publicznych wpisuje się także 
Najwyższa Izba Kontroli, której aktywność 
jest nie do przecenienia. Wy ra ża się ona nie 
tylko w zawiadomieniach o naruszeniu dys
cypliny finansów publicznych, ale przede 
wszystkim w rezultatach kontroli prze
prowadzanych przez NIK. W każdej może 
wystąpić potrzeba oceny, czy podmiot kon
trolowany przestrzega dyscypliny finansów 
publicznych. Dotyczy to nie tylko kontroli 
budżetowych, czy tych o charakterze finan
sowym, ale ogółu działań kontrolnych, w tym 
także z zakresu przestrzegania procedur obo
wiązujących przy udzielaniu zamówień pu
blicznych. Z tego punktu widzenia do robek 
naczelnego organu kontroli państwowej za
sługuje na szczególnie wysoką ocenę.

dr WOJCIECH ROBACZYŃSKI
Wydział Prawa i Administracji  
Uniwersytetu Łódzkiego,
zastępca przewodniczącego 
Głównej Komisji Orzekającej
w sprawach o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych,
doradca prawny w Delegaturze NIK w Łodzi

Słowa kluczowe: jubileusz, działalność kontrolna NIK, dyscyplina finansów publicznych, ustawa 
o finansach publicznych, naruszenie ustawy o finansach publicznych, zamówienia publiczne 
Key words: jubilee, audit activities of NIK, public finances discipline, the Public Finance Act, 
violation of the Public Finance Act, public procurement
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Artykuł 28 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej  
Izbie Kontroli1 stanowią, że podstawowym zadaniem kontroli jest zba
danie stanu faktycznego, rzetelne udokumentowanie ustaleń, ocena 
działalności, a w wypadku stwierdzonych nieprawidłowości sformuło
wanie uwag i wniosków w celu ich usunięcia. Niewątpliwie realizacja 
części z nich przyczynia się do usprawnienia funkcjonowania państwa. 
Artykuł pokazuje wpływ ważniejszych kontroli przeprowadzanych 
z udziałem Departamentu Administracji Publicznej na poprawę dzia
łania administracji.

Wpływ kontroli NIK  
na administrację publiczną

Polska w UE, sprawy samorządu, informatyzacja kraju

BOGDAN SKWARKA, MARIA KOBIERSKA, 

DARIUSZ ŁUBIAN, DARIUSZ ZIELECKI

Departament Administracji Publicznej 
(dalej DAP) jest jedną z największych 
pod względem przedmiotowego zakresu 

1 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: „ustawa o NIK”.
2 Do zakresu działania DAP należą obecnie sprawy związane z: administracją publiczną, członkostwem Polski 

w Unii Europejskiej, rozwojem regionalnym, wyznaniami religijnymi, mniejszościami narodowymi i etnicznymi, 
informatyzacją kraju, sprawami zagranicznymi, działaniami ministra właściwego do spraw administracji; 
działalnością Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Zamówień Publicznych, Rządowego Centrum Le-
gislacji, regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych; powiązaniem budżetu 
jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa; realizacją zadań audytu wewnętrznego oraz kon-
trolą gospodarki finansowej i majątkowej Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego.

3 DAP corocznie kontroluje wykonanie budżetu państwa w częściach dotyczących: Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, administracji publicznej, 
 członkostwa Polski w Unii Europejskiej, informatyzacji, rozwoju regionalnego, wyznań religijnych oraz mnie-
jszości narodowych i etnicznych, spraw zagranicznych, Urzędu Zamówień Publicznych, Głównego Urzędu 

działania2, jak i liczby kontrolerów, kontrol
ną jednostką organizacyjną NIK. Od utwo
rzenia Departament przeprowadził kil
kaset kontroli dotyczących wykonania 
budżetu państwa3 i zrealizował 150 te
matów innych kontroli koordynowanych, 
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zakończonych opracowaniem informacji 
o wynikach kontroli4. Kontrole wyko
nania budżetu DAP prowadzi z zasady 
bez udziału innych jednostek kontrolnych 
NIK, w odróżnieniu od kontroli plano
wych. W tym ostatnim wypadku DAP 
występuje w podwójnej roli. Z jednej stro
ny bierze bezpośredni udział w kontroli, 
a z drugiej koordynuje te podejmowane 
przez inne jednostki NIK i przygotowuje 
końcowy dokument, tj. informację o wy
nikach kontroli. W związku z tym bardziej 
odpowiednie będzie używanie określenia 
kontrole NIK lub kontrole koordynowane 
przez DAP, nie zaś kontrole DAP.

W naszych badaniach kontrolnych nie 
koncentrujemy się tylko na stwierdzaniu 
nieprawidłowości i formułowaniu uwag 
lub wniosków, ale w zależności od ustaleń 
kontroli pokazujemy tzw. dobre praktyki. 
Są to stwierdzone w toku kontroli przykła
dy niestandardowych działań i rozwiązań 
usprawniających działalność kontrolowa
nych jednostek, które wynikają z ich inicja
tywy. Stanowią one przysłowiowy „wzór 
do naśladowania” dla innych podmiotów.

Przez upublicznienie wyników kon
troli jednostki niekontrolowane mogą 
dowiedzieć się o stwierdzonych niepra
widłowościach, i dzięki temu wyelimino
wać podobne u siebie, albo poznać dobre 
praktyki innych podmiotów. Trzeba 
pamiętać, że niektóre wnioski sformu
łowane po kontrolach NIK nie zostały 
wdrożone. Nie traktujemy tego jednak 

Statystycznego, Rządowego Centrum Legislacji, regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych  
kolegiów odwoławczych, subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, środków własnych 
Unii Europejskiej.

4 W tym sześć tematów kontroli koordynowanych podjętych przez Departament Samorządu Terytorialnego.

jak porażki. Wnioski pokontrolne for
mułowane są z przekonaniem, że będą 
przydatne dla poprawy funkcjonowania 
jednostki. Ich realizacja nie jest obligato
ryjna i to kierownik podmiotu kontrolowa
nego decyduje, które wnioski i jak należy 
wdrożyć, musi jednak powiadomić Izbę 
o sposobie ich realizacji. Dowodem na to, 
że kontrolowani chętnie korzystają z uwag 
NIK są otrzymane od nich o informacje 
o realizacji wniosków, bądź wprowadze
niu zmian w przepisach prawnych. Trzeba 
podkreślić, że niekiedy nie formułujemy 
wniosków pokontrolnych, bowiem stwier
dzone nieprawidłowości są usuwane już 
w trakcie kontroli. Często, szczególnie 
w wypadkach, gdy wnioski dotyczą szer
szych spraw wynikających z kontroli, w try
bie art. 62a ustawy o NIK, powiadamia
my o nich pisemnie kierownika jednostki 
nadrzędnej lub właściwy organ państwowy 
lub samorządowy. Szczególne znaczenie 
mają tzw. wnioski de lege ferenda, dotyczą
ce zmiany obowiązującego prawa lub ure
gulowania w przyszłości spraw, które NIK 
w toku kontroli uzna za konieczne. Mogą 
one dotyczyć konkretnych aktów praw
nych, bądź całego systemu prawnego.

Ramy niniejszego artykułu nie pozwa
lają na omówienie wszystkich istotnych 
kontroli koordynowanych przez DAP, więc 
poprzestaniemy na przybliżeniu wybra
nych dotyczących niezwykle ważnych 
z punktu widzenia państwa obszarów 
jego działalności.
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Należy tu wymienić:
 • przygotowania Polski do wejścia do Unii 

Europejskiej,
 • wykorzystanie funduszy europejskich,
 • informatyzację kraju,
 • funkcjonowanie samorządu teryto

rialnego.
Postaramy się pokazać jakie nieprawi

dłowości stwierdzaliśmy w kontrolach 
i które wnioski mające na celu ich usu
nięcie lub dotyczące szerszej problematyki 
zostały przyjęte do realizacji, a tym samym 
przyczyniły się do usprawnienia funkcjo
nowania administracji publicznej.

Droga do Unii Europejskiej
Nie ulega wątpliwości, że jednym z naj
ważniejszych wydarzeń w powojennej hi
storii Polski było przystąpienie w 2004 r. 
do Unii Europejskiej (UE). Nie doszłoby 
do niego bez właściwego przygotowania 
Polski do wymogów członkostwa w UE. 
Przed przystąpieniem należało w szczegól
ności: dostosować do standardów unijnych 
polski system prawny, zbudować nowe 
struktury organizacyjne lub dostosować 
istniejące, w tym utworzyć skuteczny sys
tem finansowej kontroli wewnętrznej, za
pewnić prawidłowe zarządzanie i kontro
lę wykorzystania funduszy europejskich 
oraz podjąć szereg działań promocyjnych 
i informacyjnych budujących w świado
mości Polaków rzeczywisty obraz UE, 
co było niezwykle istotne z racji przyszłego 
referendum, które decydowało o akcesji. 
Z tych powodów kontrole NIK miały fun
damentalne znaczenie dla prawidłowego 

5 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. P/147/2001/DAE, lipiec 2001 r.

przygotowania, a tym samym do sukce
su akcesji Polski do UE. Dostarczaliśmy 
niezależnych, obiektywnych informacji 
o postępach i problemach z tym związa
nych, wskazywaliśmy na nieprawidłowo
ści oraz formułowaliśmy uwagi i wnioski 
celem ich usunięcia. 

Niekiedy przez spojrzenie na dany pro
blem „z zewnątrz” łatwiej jest dostrzec 
nieprawidłowości. Dzięki upowszechnie
niu wyników badań NIK, społeczeństwo 
i parlamentarzyści mogli ponadto śledzić 
postęp prac dostosowawczych. Wymaga 
podkreślenia, że informacje o wynikach 
kontroli były chętnie wykorzystywa
ne przez posłów, rząd, a nawet Komisję 
Europejską.

Dostosowanie prawa

Jedną z wielu takich kontroli było prze
prowadzone w 2000 r. badanie „Realizacji 
zadań administracji rządowej w zakresie 
dostosowania prawa polskiego do wymo
gów członkostwa w Unii Europejskiej 
oraz stanu organizacyjnego komórek od
powiedzialnych za integrację w poszcze
gólnych resortach”5. 

Wykazano szereg zagrożeń w tym ob
szarze, zwłaszcza w kontekście dekla
racji Prezesa Rady Ministrów, że Polska 
ma osiągnąć gotowość do członkostwa 
w UE z początkiem 2003 r. Ujawniliśmy, 
że dokumenty programowe stanowiące 
podstawę koordynacji prac dostosowaw
czych, w tym wykaz ustaw niezbędnych 
do uchwalenia w związku z przystąpieniem 
Polski do UE, są niekompletne i niespójne 
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co do terminów zakończenia kolejnych 
etapów prac legislacyjnych. Brakowało 
także koncepcji przygotowania kadr zaj
mujących się sprawami integracji, co unie
możliwiało stwierdzenie, czy administracja 
rządowa jest odpowiednio przygotowana. 
W efekcie, znaczna część zaplanowanych 
wówczas zadań dostosowawczych nałożo
nych na ministerstwa i urzędy centralne 
nie została wykonana lub została wyko
nana nierzetelnie. 

Po kontroli objęte nią podmioty podjęły 
działania mające na celu wyeliminowanie 
wskazanych przez NIK nieprawidłowo
ści i realizację wniosków pokontrolnych, 
w szczególności dotyczących przyśpie
szenia prac nad przygotowaniem Polski 
do integracji z UE. Zapewniono też do
datkowe środki na tłumaczenie aktów 
prawnych UE (tzw. acquis communau-
taire) oraz na szkolenie kadr administra
cji publicznej, usprawniono organizację 
prac przygotowawczych i nadzór nad ich 
realizacją.

W ramach przeprowadzonej w 2003 r. 
kontroli „Przygotowania administracji pu
blicznej do pozyskiwania i wykorzysta
nia środków z funduszy strukturalnych”6 
zwróciliśmy uwagę na opóźnienia w re
alizacji niezbędnych działań instytucjo
nalnych i legislacyjnych oraz na zagroże
nie, że wdrożenie systemu zarządzania 
funduszami strukturalnymi nie zostanie 
zakończone przed przystąpieniem Polski 
do UE w maju 2004 r. Opóźniony był 

6 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 12/2004/P/03/005/KAP, marzec 2004 r.
7 Fundusze przedakcesyjne: PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies), 

ISPA (Structural Instrument for Pre-Accession) oraz SAPARD (Support for Pre-Accession Measure for 
Agriculture and Rural Development).

8 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 207/98/P97067/DGI, listopad 1998 r.

proces negocjacji z Komisją Europejską 
dokumentów programowych dotyczących 
wdrażania funduszy strukturalnych na lata 
2004–2006. Wskazaliśmy także na opóź
nienia w opracowaniach niezbędnych 
aktów prawnych oraz budowy i wdrożenia 
systemu monitorowania a także kontroli 
funduszy strukturalnych. NIK zwróciła 
również uwagę na scentralizowanie sys
temu zarządzania funduszami struktural
nymi, które w założeniach miało służyć 
lepszej koordynacji przygotowań i procesu 
wykorzystania środków, a okazało się zbyt 
dużym obciążeniem dla administracji rzą
dowej. Z odpowiedzi uzyskanych po kon
troli od odpowiedzialnych ministrów wyni
kało, że działania administracji publicznej 
w tym zakresie zostały zintensyfikowane, 
a niektóre pomyślnie zakończone.

Środki przedakcesyjne

Przedmiotem wielu kontroli DAP było 
również wykorzystanie unijnych środków 
przedakcesyjnych. Na początku lat dzie
więćdziesiątych Komisja Europejska prze
kazywała Polsce środki pomocowe w ra
mach różnych funduszy przedakcesyjnych, 
takich jak PHARE, ISPA czy SAPARD7. 
Już w 1998 r. po kontroli „Wykorzystania 
pomocy Unii Europejskiej dla Polski, 
realizowanej ze  środków PHARE”8 
NIK ostrzegała, że polska administra
cja nie radziła sobie z monitorowaniem 
i oceną efektywności ich wykorzystywa
nia. Izba wnosiła do właściwych organów 
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(m.in. Komitetu Integracji Europejskiej 
i Ministra Finansów) o prowadzenie moni
toringu wykorzystania środków PHARE, 
o systematyczne analizy oraz oceny efek
tów projektów, a także o nadanie właści
wej rangi nadzorowi nad ich wdrażaniem. 
Po działaniach podjętych przez kontro
lowane podmioty można postawić tezę, 
że formułowane po kontrolach – często 
bardzo krytyczne – uwagi i wnioski od
niosły swój pozytywny skutek. W latach 
1998–1999 polskiej administracji udało się 
znacząco zmniejszyć opóźnienia w realiza
cji projektów PHARE (średnio do trzech 
miesięcy wobec kilkunastu w latach wcze
śniejszych) oraz poprawić wykorzystanie 
dostępnych środków (z 93% do ponad 98% 
w badanych projektach), dzięki czemu 
Polska mogła zacząć w większym stop
niu sama zarządzać funduszami z UE.

Niestety, niekiedy nasze kontrole wska
zywały na poważne nieprawidłowości 
w wydatkowaniu środków z unijnej po
mocy. Dotyczyło to przeprowadzonej 
w 2001 r. kontroli „Wykorzystania pomocy 
z funduszy partnerskich Unii Europejskiej 
tzw. CPF PHARE”9, tj. środków uzyska
nych ze sprzedaży pomocy rzeczowej prze
kazanej Polsce przez Komisję Europejską 
w 1990 r. w ramach programu PHARE10. 
Przykładowo, ówczesny Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej – największy bene
ficjent CPF PHARE – niezgodnie z prze
znaczeniem wydatkował prawie 8 mln 
zł, tj. aż 39,3% otrzymanych środków. 
Sfinansowano m.in. zakup luksusowych 

9  Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 32/2002/P/01/004/KAP.
10 W przeciwieństwie do innych ówczesnych środków pomocowych, o wydatkowaniu środków CPF PHARE 

na konkretne przedsięwzięcia decydowała samodzielnie strona polska.

samochodów osobowych oraz niedozwolo
ne usługi i wynagrodzenia. Swoboda doko
nywania wydatków, a także to, że podmio
ty odpowiedzialne za kontrolę były rów
nocześnie największymi beneficjentami 
pomocy, nie sprzyjały prawidłowości 
i efektywności wykorzystania środków. 
NIK wnioskowała o zaprzestanie takich 
wydatków oraz zdefiniowanie kierunków 
wydatkowania pozostałych funduszy. 
Wystąpiła także o poszerzenie katalogu 
naruszeń dyscypliny finansów publicz
nych o czyny polegające na niezgodnym 
z przeznaczeniem wykorzystaniu środ
ków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi. Większość 
wniosków Izby została zrealizowana.

Finansowa kontrola wewnętrzna

NIK, jako naczelny organ kontroli pań
stwowej, jest szczególnie zainteresowana 
sprawnie funkcjonującym systemem finan
sowej kontroli wewnętrznej, bez którego 
utrudnione jest wykrywanie błędów i nie
prawidłowości w dysponowaniu środkami 
publicznymi. Kwestia ta nabrała szczegól
nego znaczenia w aspekcie procesu inte
gracji europejskiej i stanowiła warunek, 
bez spełnienia którego Komisja Europejska 
nie zgodziłaby się na zamknięcie negocjacji 
i na zwiększenie pomocy z budżetu UE 
dla Polski. W związku z tym NIK kilka
krotnie podejmowała kontrole dotyczące 
prawidłowości ustanowienia i funkcjono
wania kontroli wewnętrznej w zakresie 
środków unijnych.



JUBILEUSZ NIK STYCZEŃ-LUTY 2019 97 

Wpływ kontroli NIK na administrację publiczną

W 2001 r. Izba zbadała „Funkcjonowanie 
wewnętrznej kontroli finansowej środków 
z Unii Europejskiej”11 i oceniła ją krytycznie. 
Ustalono, że krajowe jednostki zarządzają
ce funduszami unijnymi nie wypracowały 
właściwych procedur i często nie posiadały 
komórek kontroli audytu wewnętrznego. 
Komisja Europejska uznawała istnienie 
audytu i kontroli finansowej za niezbęd
ny element zapobiegania niegospodar
ności oraz korupcji. NIK wnioskowała 
więc o przyspieszenie prac legislacyjnych 
w sprawie funkcjonowania wewnętrznej 
kontroli finansowej i audytu wewnętrzne
go oraz o ustalenie podziału zadań i zasad 
współpracy pomiędzy rządowymi pod
miotami kluczowymi dla zapewnienia 
kontroli prawidłowości wykorzystania 
środków pomocowych. Zgodnie z wnio
skami NIK, Minister Finansów, Główny 
Inspektor Kontroli Skarbowej i Szef Urzędu 
Komitetu Integracji Europejskiej wprowa
dzili wówczas szczegółowe procedury kon
troli wydatków i raportowania o wydatkach 
oraz zmiany instytucjonalne i standardy 
zatrudniania osób odpowiedzialnych za wy
korzystanie środków pomocowych.

Kampania informacyjna

Ważnym aspektem przygotowania 
do  akcesji była  akcja informacyjna 
dla społeczeństwa o kosztach i korzy
ściach tego procesu. Przed referendum 
w tej sprawie12 niezbędne było jak najszer
sze poinformowanie obywateli o wszyst
kich aspektach funkcjonowania Unii. NIK 

11 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 37/2002/P/01/003/KAP, maj 2002 r.
12 Referendum w tej sprawie odbyło się 8.6.2003.
13 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 21/2003/P/02/001/KAP, kwiecień 2003 r.

w 2002 r. uznała więc za konieczne prze
prowadzenie kontroli w tym obszarze. 
W wyniku kontroli „Działania informa
cyjne i edukacyjnych eadministracji rzą
dowej w zakresie integracji Polski z Unią 
Euro pejską”13 NIK stwierdziła, że reali
zowano je przede wszystkim w ramach 
Programu Informowania Społeczeństwa, 
koordynowanego przez Urząd Komitetu 
Integracji Europejskiej (UKIE). Urząd 
ten nie opracowywał jednak zasad finan
sowego wspierania tych działań, a także 
nie upublicznił informacji na temat moż
liwości ubiegania się o dofin ansowanie 
ich realizacji. Brak kryteriów udzielania 
dotacji oraz nierówny dostęp do infor
macji o możliwości ich uzyskania NIK 
uznała za sprzeczne z zasadami jawności 
i przejrzystości działania administracji 
publicznej. W związku z przygotowa
niami do referendum akcesyjnego Izba 
postulowała dokonanie analizy dotych
czasowej rządowej działalności infor
macyjnej i promocyjnej związanej z in
tegracją Polski z UE. Po kontroli NIK 
na stronie internetowej UKIE zamiesz
czono szczegółowe informacje dotyczą
ce trybu i zasad udzielania dotacji ce
lowych na realizację zadań zleconych 
jednostkom niepaństwowym oraz kry
teriów oceny projektów. Można stwier
dzić, że wnioski sformułowane w ramach 
tej kontroli przyczyniły się do dokona
nia zmian prowadzących do lepszego in
formowania społeczeństwa o sprawach  
związanych z UE.
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Jeżeli podsumujemy rezultaty kontroli 
dotyczących dostosowania Polski do człon
kostwa w Unii Europejskiej i liczbę wnio
sków zrealizowanych przez podmioty kon
trolowane, nie ma wątpliwości, że badania 
NIK miały pozytywny wpływ na przygo
towanie Polski do przystąpienia do UE.

Wykorzystanie funduszy europejskich

Po wejściu do UE Polska zaczęła korzystać 
ze środków unijnych jako jej pełnoprawny 
członek. Ponadto, nasz kraj mógł odtąd 
otrzymywać wsparcie finansowe oferowa
ne słabiej rozwiniętym państwom człon
kowskim UE, m.in. przez Szwajcarię14 
lub Norwegię15. Środki europejskie stały 
się i wciąż są istotnym elementem przy
spieszenia rozwoju naszego kraju, służąc 
wyrównywaniu różnic rozwojowych po
między Polską a „starymi” członkami UE, 
m.in. przez finansowanie niezbędnych in
westycji infrastrukturalnych, wsparcie 
działań na rzecz zwalczania bezrobocia, 
zwiększenia konkurencyjności gospodarki, 
ochrony środowiska, rozwoju innowacyjnej 
i nowoczesnej gospodarki. Niemal wszę
dzie realizowano inwestycje z udziałem 
środków z UE, środków pomocy szwaj
carskiej albo norweskiej. Biorąc pod uwagę 
znaczenie oraz wielkość pomocy europej
skiej dla rozwoju gospodarczego Polski, 
właściwe przygotowanie odpowiednich 

14 W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Polska otrzymała 489 mln franków szwajcarskich, 
tj. 49% wszystkich środków pomocowych ze Szwajcarii. Obok Polski beneficjentami środków szwajcarskich 
było 9 państw: Czechy, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Słowenia, Słowacja i Węgry. Prawidłowość wy-
datkowania środków szwajcarskich była przedmiotem kontroli NIK. Była to kontrola: Realizacja�szwajcar-
sko-polskiego�programu�współpracy�w�obszarze�środowiska�i�infrastruktury,�Informacja o wynikach kontroli 
z czerwca 2017 r., nr ewid. 4/2017/P/16/005/KAP.

15 W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2004–2009 na realizację przedsięwzięć przy-
znano Polsce 533 mln euro.

organów do  absorpcji tych  środków, 
a także prawidłowość ich wydawania po
zostają przedmiotem wielu kontroli NIK. 
O pomoc w realizacji tego rodzaju kon
troli zwracał się do nas także Europejski 
Trybunał Obrachunkowy. Od początku 
przynależności Polski do Unii Europejskiej 
NIK stała się niezależnym audytorem 
przygotowania podmiotów publicznych 
do wydatkowania środków europejskich 
oraz prawidłowości zarządzania i kon  
troli ich wykorzystania, także przez be
neficjentów.

W pierwszej perspektywie finansowej 
obejmującej okres 2004–2006 Polska 
otrzymała z budżetu UE 12,8 mld euro; 
wdrażano je w ramach Narodowego Planu 
Rozwoju, a przeznaczono na rozwój kon
kurencyjnej gospodarki oraz kapitału ludz
kiego, wzrost zatrudnienia, zwiększenie 
spójności z Unią na poziomie krajowym 
i regionalnym, rozwój transportu, restruk
turyzację i modernizację sektora żywno
ściowego, a także obszarów wiejskich itp.

Druga perspektywa finansowa obejmo
wała lata 2007–2013. W tym okresie Polska 
otrzymała 67,3 mld euro na realizację pro
gramów operacyjnych w ramach polityki 
spójności oraz 13,2 mld euro na Wspólną 
Politykę Rolną i Rybacką. Środki służyły: 
poprawie funkcjonowania instytucji pu
blicznych oraz rozbudowie mechanizmów 
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partnerstwa, poprawie jakości kapitału ludz
kiego, budowie i modernizacji infrastruk
tury technicznej i społecznej dla wzrostu 
konkurencyjności Polski, wspieraniu inno
wacyjności, wyrównywaniu szans rozwo
jowych oraz wspomaganiu zmian struktu
ralnych na obszarach wiejskich.

Trzecią, obecnie trwającą perspektywę, 
przewidziano na lata 2014–2020. Polska 
ma otrzymać 82,5 mld euro, z czego 60% 
będzie przeznaczone na krajowe programy 
operacyjne a 40% na programy regionalne. 
Środki mają być wykorzystane na: wsparcie 
gospodarki niskoemisyjnej, ochronę śro
dowiska, rozwój infrastruktury technicz
nej, wspieranie przedsięwzięć badawczo
rozwojowych, rozwój edukacji, poprawę 
sytuacji na rynku pracy, stworzenie przy
jaznej dla społeczeństwa eadministracji, 
zwiększenie dostępności do Internetu.

Wewnętrzna kontrola funduszy UE

Po przeprowadzonej w 2005 r. kontroli 
„Funkcjonowania systemu wewnętrznej 
kontroli finansowej funduszy struktural
nych”16 NIK uznała, że system zarządzania 
i kontroli funduszy strukturalnych w Polsce 
spełnia wymogi określone przez Komisję 
Europejską i na ogół zapewnia wykrywanie 
nieprawidłowości w wykorzystaniu środ
ków. Uchybienia i nieprawidłowości wy
stępujące na wstępnym etapie wdrażania 
zostały wyeliminowane. Pojawił się nato
miast problem przeregulowania działalno
ści, tj. nadmierne rozbudowanie procedur, 
w tym wprowadzenie obowiązków niewy
maganych przepisami prawa wspólnotowego, 

16 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 54/2006/P/05/002/KAP, maj 2006 r.

a także nieprzejrzystość niektórych proce
dur i wytycznych, zwłaszcza dotyczących 
rozliczania projektów przez beneficjentów. 
NIK negatywnie oceniła również nadmier
ne skomplikowanie systemu informowania 
o nieprawidłowościach. Izba uznała za ko
nieczne m.in. uproszczenie i ujednolicenie 
procedur w celu wyeliminowania opóźnień 
we wdrażaniu programów operacyjnych, 
a także podjęcie działań na rzecz popra
wy koordynacji zarządzania tymi progra
mami aby uniknąć utraty części środków. 
NIK wnioskowała także o pełne wdrożenie 
przez Ministerstwo Finansów systemu in
formatycznego monitoringu i kontroli fi
nansowej (tzw. SIMIK). Postulaty Izby 
przyczyniły się do podjęcia konkretnych 
działań. Przykładowo, Minister Rozwoju 
Regionalnego powołał zespoły, których 
zadaniem było wypracowanie rozwiązań 
udoskonalających wdrażanie programów 
w celu usprawnienia i przyspieszenia we
ryfikacji wniosków beneficjentów o re
fundację. Minister Gospodarki utworzył 
grupę roboczą ds. uproszczeń i wprowa
dzania nowych procedur wdrażania pro
gramów operacyjnych. Minister Finansów 
wyraził zgodę na ułatwienie procedur w za
kresie weryfikacji i dokonywania płatności 
na rzecz beneficjentów oraz wprowadził 
szereg udogodnień i rozwiązań, aby przy
spieszyć wdrożenie SIMIK.

Środki na lata 2004–2006

Odpowiedź na pytanie, jak ostatecz
nie wykorzystano środki z budżetu UE 
na lata 2004–2006, dała przeprowadzona 
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w 2009 r. kontrola dotycząca „Realizacji 
zamknięcia pomocy finansowej funduszy 
strukturalnych w perspektywie budże
towej 2004–2006”17. NIK oceniła pozy
tywnie, pomimo stwierdzenia nieprawi
dłowości, realizację prowadzonego po raz 
pierwszy przez polską administrację za
dania przygotowania zamknięcia pomocy, 
polegającego m.in. na ostatecznej weryfi
kacji wydatków i rozliczeniu się ze środ
ków otrzymanych na realizację programów 
operacyjnych na lata 2004–2006. 

Z ustaleń kontroli wynikało, że po
ziom wykorzystania przyznanej aloka
cji był wysoki, bliski 100%, terminowo 
rozliczono też projekty. Izba wniosko
wała m.in. o zintensyfikowanie działań 
na rzecz odzyskiwania od beneficjentów 
środków nieprawidłowo wydatkowanych 
lub niewydatkowanych i niezwróconych 
w terminie, a także o dalsze przechowy
wanie przez beneficjentów dokumentacji 
realizacji projektu przez okres wymaga
ny w przepisach unijnych, co miałyby za
pewnić instytucje zarządzające. Działania 
te podjęto. Programy operacyjne na lata 
2004–2006 zostały ostatecznie zamknię
te przez Komisję Europejską w latach 
2011–201218.

Fundusze na lata 2007–2013

Przed rozpoczęciem korzystania z fun
duszy unijnych w ramach perspektywy 
finansowej 2007–2013 Polska musiała 

17 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 36/2010/P/09/004/KAP, kwiecień 2010 r.
18 Sprawozdanie�końcowe�z�realizacji�Narodowego�Planu�Rozwoju�na�lata�2004–2006, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, maj 2013 r. <https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsu-
mowania/Sprawozdania/Documents/Sprawozdanie_koncowe_z_realizacji_NPR_2004_2006_071013.pdf>.

19 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 34/2009/P/08/004/KAP, kwiecień 2009 r. 

uwzględnić wiele warunków prawnych, 
organizacyjnych i technicznych, bez speł
nienia których wydatkowanie środków 
unijnych byłoby niemożliwe, należało więc 
sprawdzić, jak jest wypełniany ten wymóg.

Oceny przygotowania administracji 
do absorpcji funduszy na lata 2007–2013 
Izba dokonała m.in. w ramach kon troli 
„Zdolności administracji publicznej 
do wykorzystania funduszy struktural
nych w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007–2013”19(POKL), 
przeprowadzonej w 2008 r., tj. w począt
kowej fazie wdrażania funduszy struk
turalnych 2007–2013. Był to największy 
w historii UE program współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
kumulujący 14% całości środków przezna
czonych wówczas dla Polski. Obawy NIK 
budził niski poziom wykorzystania pomo
cy. Na koniec 2008 r. poziom kwalifikowal
nych wydatków wyniósł 1,9% dostępnej 
w POKL alokacji. Wystąpiły także istotne 
opóźnienia, przede wszystkim w przygo
towaniu i realizacji dużych projektów sys
temowych, dotyczących między innymi 
szkolenia kadr administracji publicznej. 
Wnioski NIK dotyczyły na przykład za
pewnienia terminowej weryfikacji wnio
sków beneficjentów o płatność oraz sporzą
dzania sprawozdań zbiorczych. Po kontroli 
Minister Rozwoju Regionalnego poinfor
mował m.in., że wprowadzono modyfi
kacje w celu zapewnienia terminowego 
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sprawdzania i zatwierdzania wniosków 
beneficjentów oraz zmiany w sprawoz
dawczości.

Warto zaznaczyć, że w perspektywie 
finansowej 2007–2013 zdecentralizowa
no zarządzanie funduszami, przygoto
wując 16 regionalnych programów ope
racyjnych (w miejsce jednego Zintegro
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego w perspektywie finansowej 
2004–2006). Proces decyzyjny przenie
siono ze szczebla ministerstwa na po
ziom województw samorządowych. 
Tym samym spełniły się wcześniej for
mułowane postulaty Izby, takie jak po kon
troli „Wykorzystania funduszy struktural
nych w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” 
z 2005 r. oraz po kontroli „Realizacji pro
jektów współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych w ramach kontraktów wo
jewódzkich” z 2006 roku20.

W przeprowadzonej w 2010 r. kontro
li „Realizacji przez zarządy województw 
wybranych zadań instytucji zarządzają
cych Regionalnymi Programami Opera
cyjnymi”21, NIK wydała opinię o wykony
waniu zadań dotyczących oceny i wyboru 
projektów oraz skuteczności wdrażania 
poszczególnych RPO. Osąd był pozytyw
ny, co potwierdziło słuszność koncepcji 
decentralizacji zarządzania środkami UE 
w Polsce.

Kontrola „Upraszczanie zasad wdraża
nia funduszy strukturalnych”22 z 2012 r. 

20 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 34/2007/P/06/003/KAP, kwiecień 2007 r.
21 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 184/2010/P/10/001/KAP, luty 2011 r.
22 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 24/2013/P12/019/KAP, czerwiec 2013 r.
23 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 35/2014/P/13/196/KAP, czerwiec 2014 r.

wykazała znaczący postęp w ułatwie
niach przepisów i procedur. Umożliwiono 
m.in. ryczałtowe rozliczanie kosztów, 
uproszczono wzory wniosków i spra
wozdań dla beneficjentów, zrezygnowano 
z części załączników do wniosków i spra
wozdań, ułatwiono procedury wypłaty 
zaliczek dla beneficjentów oraz zmieniono 
zasady udzielania gwarancji. Wdrożono 
mniej skomplikowane procedury wynika
jące ze zmienionych przepisów unijnych, 
w związku z tym Izba nie formułowała 
wniosków pokontrolnych.

Komisja Europejska, począwszy od per
spektywy finansowej 2007–2013, kła
dzie coraz większy nacisk na efektyw
ność wydatkowania środków z budżetu 
UE i osiąganie zakładanych celów pro
jektów, a także zapewnienie trwałości 
osiągniętych efektów w dłuższym czasie 
(w uproszczeniu, zasada trwałości ozna
cza, że beneficjent powinien utrzymać de
klarowane osiągnięte rezultaty realizacji 
projektu współfinansowanego ze środków 
unijnych przez okres 5 lat od zakończenia 
realizacji projektu lub 3 lat w wypadku 
małych i średnich przedsiębiorstw).

Kontrola „Trwałości projektów współfi
nansowanych z funduszy strukturalnych 
na przykładzie wybranych Regionalnych 
Programów Operacyjnych”23 z 2014 r. wy
kazała, że prowadzony przez instytucje 
zarządzające i pośredniczące monitoring 
i kontrola były na ogół skuteczne i zapew
niały wykrywanie nieprawidłowości. 
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Ustalono, że duża liczba wymogów do
tyczących zachowania trwałości projek
tu sprawiała trudność beneficjentom. 
W związku z  tym NIK wnioskowała 
do zarządów województw, jako instytu
cji zarządzających regionalnymi progra
mami operacyjnymi, o doprecyzowanie 
w umowach zawieranych z beneficjan
tami w nowej perspektywie finansowej 
2014–2020 wymagań dotyczących zacho
wania trwałości projektu tak, aby na pod
stawie umowy mogli oni poznać swoje 
obowiązki. Postulat został uwzględniony 
przy zawieraniu umów w ramach perspek
tywy 2014–2020.

Fundusze polityki spójności 
na lata 2014–2020 

Ze względu na wysokość funduszy poli
tyki spójności UE przyznanych dla Polski 
na lata 2014–2020 i ich znaczenie dla roz
woju kraju, NIK przeprowadziła szereg 
kontroli dotyczących zarządzania i wyko
rzystania tych środków. W informacji o wy
nikach kontroli „Przygotowania systemu 
wdrażania polityki strukturalnej na lata 
2014–2020”24 Izba oceniła, że zarówno 
na poziomie centralnym, jak i regional
nym, podjęto należyte i skuteczne działania 
przygotowawcze. Umożliwiły one termi
nowe przygotowanie i przekazanie Komisji 
Europejskiej projektu umowy partnerstwa 
oraz projektów krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych. Umowa partner
stwa została zaakceptowana przez Komisję 
Europejską w maju 2014 r. Przed Polską 
takie umowy z Komisją Europejską zawarły 

24 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 151/2014/P/14/003/KAP, sierpień 2014 r.
25 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 159/2017/P/17/005/KAP, grudzień 2017 r.

tylko dwa państwa członkowskie: Dania 
i Niemcy. Po kontroli zintensyfikowano 
prace nad opracowaniem projektów wy
tycznych i procedur dotyczących nowej 
perspektywy, a także zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych. Zakończono 
proces wypełniania warunków ex-ante, 
od czego była uzależniona możliwość wy
datkowania środków unijnych w niektó
rych obszarach.

W kolejnych latach Izba stale obser
wowała poziom wykorzystania środków 
unijnych, gdyż niepełne lub nieprawidło
we ich wydatkowanie oraz nieosiągnięcie 
uzgodnionych rezultatów może spowo
dować utratę części pomocy. Jak wyka
zała kontrola „Zarządzanie wykorzysta
niem środków UE na lata 2014–2020 
w ramach Polityki Spójności”25, zaawan
sowanie realizacji programów opera
cyjnych na lata 2014–2020 w połowie 
2017 r. nie było w pełni zadowalające. 
Według stanu na 30 czerwca 2017 r. wy
sokość wydatków na realizację projektów 
wyliczana na podstawie wniosków benefi
cjentów o płatność wzrosła jedynie z 1,8% 
do 7,5% dostępnej alokacji funduszy UE, 
a jeszcze niższy był wzrost poziomu wy
datków certyfikowanych. W razie stwier
dzenia poważnego niepowodzenia w re
alizacji celów Komisja Europejska może 
zastosować sankcje finansowe. Wnioski 
NIK dotyczyły na przykład: intensyfikacji 
działań na rzecz wydatkowania i certyfika
cji środków w tych osiach lub przyspiesze
nia kontraktacji zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych. Instytucje zarządzające 
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programami poinformowały o: wprowa
dzeniu zmian organizacyjnych i zmian har
monogramów naboru wniosków o dofi
nansowanie; zwiększeniu puli środków 
w rozstrzyganych konkursach, aby więcej 
projektów mogło uzyskać wsparcie; zaan
gażowaniu dodatkowych osób do oceny 
wniosków o dofinansowanie; podjęciu de
cyzji o certyfikowaniu wydatków na za
liczki wypłacane beneficjentom.

Informatyzacja kraju
NIK od kilkunastu lat przywiązuje dużą 
wagę do kontroli informatyzacji kraju, 
w szczególności do zadań administracji 
publicznej w tej dziedzinie, ponieważ in
formatyzacja wkroczyła do wszystkich sfer 
naszego życia, stajemy się społeczeństwem 
cyfrowym. Bez systemów informatycznych 
i Internetu nie byłoby już chyba możliwe 
prawidłowe funkcjonowanie państwa.

Izba przeprowadziła kilkanaście kon
troli na ten temat. Były trudne, wymagały 
dobrego przygotowania i specjalistycznej 
wiedzy z zakresu informatyki oraz zarzą
dzania projektami w tej dziedzinie. Dlatego 
korzystaliśmy z pomocy ekspertów i spe
cjalistów.

NIK zawsze starała się kontrolować in
formatyzację, na etapie przygotowania 
i realizacji projektów informatycznych 
lub systemy informatyczne w począt
kowej fazie wdrażania, ponieważ wtedy 
istnieje duże ryzyko popełnienia błędów. 
Izba wielokrotnie wskazywała na niepra
widłowości i zagrożenia w realizacji da
nego projektu.

26 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 176/2000/I/00/001/DAE. 

System dla ZUS

Jednymi z pierwszych kontroli NIK w tym 
obszarze były przeprowadzone w latach 
1999–2000 badania dotyczące przygoto
wania i wdrażania kompleksowego systemu 
informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych26, znanego jako KSI ZUS. 
Wzbudziły szerokie zainteresowanie spo
łeczne także ze względu na wprowadzaną 
wówczas reformę systemu ubezpieczeń 
społecznych. 

Ustalenia kontroli wykazały, że w przy
gotowaniach ZUS do wdrożenia refor
my ubezpieczeń społecznych popełniono 
wiele błędów. NIK oceniła negatywnie 
– jako niecelowe, niegospodarne i nierzetel
ne – wszczęcie postępowania o zamówienie 
publiczne na zaprojektowanie i wdrożenie 
Kompleksowego Systemu Informatycznego 
ZUS, w sytuacji, gdy nie istniała kon
cepcja całego systemu oraz nie było de
cyzji co do zapewnienia finansowania. 
Przygotowanie organizacyjne było niewy
starczające, co w powiązaniu z nietermi
nowym wdrażaniem KSI spowodowało 
niemożność prawidłowego działania ZUS 
w początkowej fazie funkcjonowania refor
my ubezpieczeń społecznych. Po kontroli 
NIK podjęto działania mające na celu wy
eliminowanie stwierdzonych przez Izbę 
nieprawidłowości. Mimo tego, w związ
ku z opóźnieniami we wdrażaniu KSI, 
w pierwszych latach powstały zaległości 
w księgowaniu składek i odprowadzaniu 
ich do OFE, a ich usuwanie i wyjaśnianie 
błędów w dokumentach od płatników 
trwało w ZUS jeszcze wiele lat.



104 KONTROLA PAŃSTWOWA

Bogdan Skwarka, Maria Kobierska, 
Dariusz Łubian, Dariusz Zielecki

Księgi wieczyste

Z badań NIK wynika ogólny wniosek, 
że w większości przypadków procesy 
informatyzacji kraju nie były przygo
towane i przeprowadzane prawidłowo. 
Często przesuwano kolejne terminy za
kończenia przedsięwzięć i wciąż rosły 
ich koszty. Niekiedy początkowy okres 
wprowadzania rozwiązań informatycz
nych prowadził do dużego zamieszania. 
Poprawnie realizowane projekty informa
tyczne należały do wyjątków. Na przykład 
NIK, po kontroli realizacji projektu Nowa 
Księga Wieczysta27, pozytywnie oceniła 
jego wykonanie, pomimo stwierdzonych 
uchybień. Izba wnioskowała do Ministra 
Sprawiedliwości, m.in. o usprawnienie za
rządzania projektem, dokonanie analizy 
wydajności pracy wydziałów ksiąg wieczy
stych oraz ich zasobów kadrowych w celu 
umożliwienia likwidacji zaległości w pra
cach tych wydziałów, a także o poprawę 
funkcjonowania systemu pod kątem ogra
niczenia awarii. Po kontroli NIK uspraw
niono zarządzanie projektem i funkcjo
nowanie systemu.

Strony www dostępne dla wszystkich

Szczególną wagę NIK przykłada do kon
troli przedsięwzięć informatycznych, 
które mają na celu usprawnienie pracy urzę
dów, poprawę obsługi obywateli, umożli
wienie załatwiania spraw przez Internet 

27 Informacja o wynikach kontroli: Rozpoznawanie�przez�sądy�spraw�wieczystoksięgowych�oraz�realizacja�pro-
jektu�Nowa�Księga�Wieczysta, nr ewid. 27/2009/P/08/002/KAP, kwiecień 2009 r.

28 Informacja o wynikach kontroli nr ewid. 205/2015/D/15/505/KAP, styczeń 2016 r. Kwestie dostosowania 
stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych były także uwzględniane w ramach innych kontroli, 
zob. np. Informacja o wynikach kontroli: Wdrażanie�wybranych�wymagań�dotyczących�systemów�teleinformaty-
cznych,�wymiany�informacji�w�postaci�elektronicznej�oraz�Krajowych�Ram�Interoperacyjności�na�przykładzie�nie-
których�urzędów�gmin�miejskich�i�miast�na�prawach�powiatu, nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP, luty 2015 r.

i zapewnienie dostępności osobom niepeł
nosprawnym. Izba zwróciła uwagę na przy
kład na problemy z dostosowaniem stron 
internetowych do potrzeb osób niepełno
sprawnych. Od czerwca 2015 r., po upływie 
trzyletniego okresu dostosowawczego, po
winny już spełniać ten wymóg. W związku 
z tym, w 2015 r. Izba szczegółowo skontro
lowała „Realizację przez podmioty wykonu
jące zadania publiczne obowiązku dostoso
wania ich stron internetowych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych”28. NIK podjęła 
współpracę z Fundacją Integracja, zajmu
jącą się problemami osób niepełnospraw
nych, w szczególności przy prowadzeniu 
badań zasięgnięto opinii ekspertów i użyt
kowników z różnymi rodzajami niepełno
sprawności. Działania skontrolowanych 
urzędów, pomimo pewnych starań i trzylet
niego okresu przejściowego, nie doprowa
dziły do zapewnienia wymaganej dostępno
ści ich serwisów dla wszystkich odbiorców. 
Odpowiednio przygotowane były tylko 
dwa z 23 zbadanych. Izba wnioskowała 
o podjęcie stosownych działań i niektóre 
nieprawidłowości zostały usunięte jeszcze 
w trakcie kontroli. Kierownicy kontrolowa
nych jednostek poinformowali o przystą
pieniu do realizacji wniosków pokontrol
nych. Ustalenia Izby były prezentowane 
na wielu konferencjach i posiedzeniach 
komisji sejmowych, aby podkreślić wagę 
problemu.
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Usługi elektroniczne

NIK w ostatnich latach prowadziła kon
trole dotyczące budowy i funkcjonowania 
najważniejszych dla obywateli systemów 
informatycznych administracji publicznej, 
a także udostępniania im usług elektro
nicznych. Nie ulega wątpliwości, że infor
matyzacja wpływa na jakość i szybkość 
obsługi obywateli, a tym samym ma duże 
znaczenie przy ocenie sprawności funkcjo
nowania administracji publicznej.

W 2015 r. Izba przeprowadziła kontrolę 
„Świadczenie usług publicznych w formie 
elektronicznej na przykładzie wybranych 
jednostek samorządu terytorialnego29. 
Wyniki wykazały, że pomimo udostęp
nienia w kontrolowanych urzędach jed
nostek samorządu terytorialnego różnych 
usług publicznych w formie elektronicz
nej, ich wykorzystanie było niewielkie. 
Na przykład, w jednym z kontrolowanych 
urzędów, poza Elektroniczną Skrzynką 
Podawczą, udostępniono 302 usługi elek
troniczne, natomiast obywatele korzysta
li jedynie z pięciu, a najczęściej z jednej, 
tj. Elektronicznej Skrzynki Podawczej 
umożliwiającej załatwienie sprawy dzięki 
złożeniu tzw. pisma ogólnego. Niewielkie 
zainteresowanie elektroniczną formą re
alizacji spraw wiązało się m.in. z istnie
jącymi barierami technicznymi i praw
nymi. W sierpniu 2015 r. uruchomio
no, z prawie dwuletnim opóźnieniem, 
zmodernizowaną platformę ePUAP2, 
przy budowie której wystąpiło wiele nie
prawidłowości. Pozytywnym skutkiem 

29 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 223/2015/P/15/003/KAP, marzec 2016 r.
30 Informacja o wynikach kontroli: System�Rejestrów�Państwowych�–�bezpieczeństwo,�funkcjonowanie�i�uży-

teczność, nr ewid. 208/2016/P/16/006/KAP, marzec 2017 r.

uruchomienia nowej platformy ePUAP2 
była możliwość centralnego udostępnia
nia kolejnych eusług administracji pu
blicznej. NIK wnioskowała m.in. o rozpo
wszechnienie bezpłatnego profilu zaufane
go ePUAP. W wyniku działań podjętych 
wówczas przez Ministerstwo Cyfryzacji, 
liczba osób, które korzystały z profilu za
ufanego, zbliżyła się w 2017 r. do miliona. 
W 2018 r. odsetek osób pobierających for
mularze elektroniczne wzrósł w stosunku 
do 2015 r. o 5,3 pkt. proc.

System Rejestrów Państwowych
Jednym z podstawowych elementów in
formatyzacji kraju było wprowadzenie in
formatycznego Systemu Rejestrów Pań
stwo wych (SRP). Ma on istotne znacze
nie dla usprawnienia obsługi obywateli 
przez administrację publiczną, zmniej
szenia czasu załatwiania spraw w urzę
dach, ograniczenie papierowej formy 
obiegu dokumentów, itp. Przeprowadzona 
w 2016 r. kontrola NIK dotycząca Systemu 
Rejestrów Państwowych30 wykazała, że 
przygotowanie i udostępnienie ich przez 
ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnę
trznych (MSW) oraz Centralny Ośrodek 
Informatyki (COI) obarczone było wie
loma błędami, zaś uruchomienie niedo
pracowanego SRP nastąpiło z dwumie
sięcznym opóźnieniem. Po uruchomieniu 
SRP wystąpiły utrudnienia dla obywate
li oraz urzędów, m.in. opóźnienia w wy
dawaniu odpisów aktów stanu cywilne
go. Realizując wnioski pokontrolne NIK, 
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Minister Cyfryzacji oraz Dyrektor COI po
informowali o działaniach podjętych w celu 
wyeliminowania stwierdzonych błędów 
i wprowadzenia usprawnień oczekiwanych 
przez użytkowników, a także o przygotowa
niu narzędzia informatycznego do przepro
wadzenia masowej migracji do SRP aktów 
stanu cywilnego zgromadzonych w lokal
nych bazach danych. Mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości i początkowych niedo
godności związanych z funkcjonowaniem 
rejestrów, udostępnienie SRP umożliwiło 
obywatelom wydawanie dowodów osobi
stych oraz aktów stanu cywilnego w dowol
nym urzędzie gminy, niezależnie od miejsca 
zamieszkania.

CEPIK
Przykładem kontroli przedsięwzięcia in
formatycznego, którego termin zakoń
czenia wielokrotnie przesuwano, a kosz
ty znacznie wzrosły, była zrealizowana 
w II połowie 2017 r. kontrola „Wdrażania 
systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów 
i Kierowców”31 (CEPiK 2.0). Wykazano, 
że System CEPiK 2.0 nie był prawidło
wo przygotowywany, zarówno w okresie 
zarządzania projektem przez ówczesne 
MSW, jak i przez Ministerstwo Cyfryzacji. 
W rezultacie jego udostępnienie opóźniło 
się o ponad dwa lata, a koszty realizacji 
systemu wzrosły o 42 mln zł. NIK nega
tywnie oceniła sposób realizacji CEPiK 2.0 
w latach 2013–2015 przez głównego wyko
nawcę – Centralny Ośrodek Informatyki 
(COI). Pomimo zmian wprowadzonych 
w 2016 r. przez Ministerstwo oraz COI, 

31 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 3/2018/P/17/003/KAP, kwiecień 2018 r.

nadal występowały nieprawidłowości. 
Po uruchomieniu w listopadzie 2017 r. czę
ści systemu CEPiK 2.0, ujawniło się wiele 
istotnych usterek i błędów w funkcjono
waniu systemu ewidencji pojazdów, ta
kich jak: wydłużenie czasu obsługi sprawy, 
zmniejszenie liczby realizowanych spraw 
w porównaniu z okresem przed udostęp
nieniem systemu. W pierwszym okresie 
funkcjonowania CEPiK 2.0 często niemoż
liwe było załatwienie niektórych spraw, 
a w części urzędów czasowo nie było do
stępu do systemu. Do opóźnień w realizacji 
CEPiK 2.0 przyczyniły się m.in.: częste 
zmiany koncepcji organizacji wytwarzania 
tego systemu w latach 2013–2016, duża 
rotacja kadr w COI, powierzenie kiero
wania pracami osobom o niewielkim do
świadczeniu zawodowym, niewystarcza
jący nadzór nad postępem prac. Ponadto, 
NIK zwróciła uwagę na niski stan zaawan
sowania realizacji dalszych etapów CEPiK 
2.0. Na przykład zaawansowanie IV etapu 
– uruchomienie Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców było na pozio
mie 3%. Izba wnioskowała do Ministra 
Cyfryzacji m.in. o podjęcie działań w celu 
przyśpieszenia prac i zapewnienia termino
wego zakończenia kolejnych etapów zwią
zanych z jego uruchomieniem. W stano
wisku do informacji o wynikach kontroli 
Minister Cyfryzacji zgodził się z więk
szością sformułowanych przez NIK ocen 
i wniosków oraz poinformował, że wdro
żony od stycznia 2018 r. plan naprawczy 
pozwolił na ustabilizowanie systemu. 
Wprowadzono też zmiany organizacyjne, 
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podjęto decyzję w sprawie modyfikacji 
ustawowych terminów wdrożenia kolej
nych etapów CEPiK 2.0. Realizując wnio
sek NIK, zmieniono także sposób finan
sowania dalszych prac w celu lepszego po
wiązania nakładów z ich postępem.

Ochrona danych  
w systemach informatycznych

Nie ulega wątpliwości, że nasze dane oso
bowe będące w posiadaniu urzędów pań
stwowych muszą być należycie chronione. 
Nie można dopuścić do sytuacji, że dane 
obywateli dostaną się w niepowołane ręce 
i będą wykorzystywane do nielegalnych 
działań. Dlatego też NIK konsekwentnie 
zwraca uwagę na zapewnienie bezpie
czeństwa tych systemów informatycz
nych administracji publicznej, w których 
są gromadzone i przetwarzane ważne 
dane o obywatelach. Na przykład, w wy
niku przeprowadzonej w 2014 r. kontroli 
„Wdrażanie wybranych wymagań dotyczą
cych systemów teleinformatycznych, wy
miany informacji w postaci elektronicznej 
oraz Krajowych Ram Interoperacyjności 
na  przykładzie niektórych urzędów 
gmin miejskich i miast na prawach po
wiatu”32, nieprawidłowości stwierdzono 
w 87,5% skontrolowanych urzędów miast, 
w tym w sześciu urzędach stan bezpie
czeństwa informacji oceniono negatywnie. 
Wszystkie wnioski pokontrolne zostały 
przyjęte do realizacji.

Jedną z kontroli NIK, w której badano 
kwestie bezpieczeństwa informatycznego, 

32 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP, luty 2015 r.
33 W chwili oddawania niniejszego artykułu do druku informacja w wynikach kontroli była w trakcie opracowy-

wania, jej opublikowanie nastapi prawdopodobnie pod koniec I kwartału 2019 r. 

była wskazana już wyżej kontrola doty
cząca Systemu Rejestrów Państwowych, 
prowadzona w 2016 r. Ustalono, że za
rządzanie bezpieczeństwem tego syste
mu, który zawiera bardzo istotne dane 
o obywatelach (takie jak: imię, nazwisko, 
nr PESEL, adres zameldowania czy stan 
cywilny) nie było kompleksowo zorgani
zowane i uregulowane. Kierownicy kon
trolowanych urzędów na ogół nie przywią
zywali dostatecznej wagi do zapewnienia 
bezpieczeństwa przetwarzania informacji 
z wykorzystaniem SRP. Brakowało szcze
gółowych rozwiązań do wdrożenia polity
ki bezpieczeństwa tego systemu. Audyty 
i testy bezpieczeństwa SRP przeprowa
dzano jedynie w trakcie jego wytwarzania 
i wdrażania i ani razu przez niemal półtora 
roku od uruchomienia systemu. W 62% 
skontrolowanych urzędów miast korzysta
jących z SRP nie opracowano i nie wdro
żono polityki bezpieczeństwa informacji. 
Po kontroli kierownicy kontrolowanych 
jednostek, na skutek wniosków NIK, po
informowali o podjęciu działań służących 
poprawie bezpieczeństwa przetwarzanych 
informacji.

Wyniki przeprowadzonych przez NIK 
kontroli wskazują, że ochrona naszych da
nych osobowych w wielu skontrolowanych 
podmiotach nie jest zadowalająca. Trzeba 
więc stale zwracać na to uwagę admini
stracji publicznej. Kontynuację aktywno
ści NIK w tej dziedzinie stanowi kontrola 
zarządzania bezpieczeństwem informacji 
w jednostkach samorządu terytorialnego33. 
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Wyniki tego badania pokażą czy sytuacja 
się poprawiła.

Funkcjonowanie samorządu
Rezultaty oddziaływania NIK na popra
wę funkcjonowania administracji można 
przedstawić na przykładach kilku prze
prowadzonych w ostatnich latach kontroli. 
Dotyczyły one m.in. porządkowania stanu 
prawnego nieruchomości Skarbu Państwa 
i nieruchomości gmin po transformacji 
ustrojowej, wdrażania nowego systemu 
gospodarowania odpadami komunalny
mi oraz wspierania przedsiębiorczości 
przez gminy.

Stan prawny nieruchomości

Nie ulega wątpliwości, że Skarb Państwa 
i samorząd powinny wiedzieć jakie nieru
chomości są w ich posiadaniu; bez uregu
lowanego ich stanu prawnego nie mogą być 
przedmiotem obrotu, a zatem nie można 
ich sprzedać, nie mogą stanowić zabezpie
czenia kredytu, niemożliwe jest też pro
wadzenie w nich jakichkolwiek inwestycji. 
Przez wiele lat problem regulowania wła
sności nieruchomości nie został rozwią
zany, ale jego wagę doceniał ustawodaw
ca uchwalając 7 września 2007 r. ustawę 
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa 
własności nieruchomości Skarbu Państwa 
oraz jednostek samorządu terytorialne
go34 (tzw. ustawa ujawniająca). Nakładała 
ona obowiązek kompleksowego zinwen
taryzowania nieruchomości, tj. ustalenia 

34 Tekst jednolity – Dz.U. z 2012 r. poz. 1460.
35 Informacja o wynikach kontroli: Aktualizacja�stanu�faktycznego�i�prawnego�nieruchomości�przez�organy�

gospodarujące�mieniem�stanowiącym�zasób�nieruchomości�Skarbu�Państwa,�gminny�zasób�nieruchomości�
i�mienie�gminne, nr ewid. 12/2009/P/08/001/KAP, marzec 2009 r.

rzeczywistego stanu posiadania mienia 
przez Skarb Państwa i jednostki samorządu 
terytorialnego (JST). Z tych m.in. powo
dów podjęliśmy w 2008 r. kontrolę do
tyczącą „Aktualizacji stanu faktycznego 
i prawnego nieruchomości przez organy go
spodarujące mieniem stanowiącym zasób 
nieruchomości Skarbu Państwa, gminny 
zasób nieruchomości i mienie gminne”35. 
NIK negatywnie oceniła wówczas działania 
starostów i wójtów (burmistrzów, prezy
dentów) w zakresie objętym badaniem. 
Na skontrolowanych 108 JST, w 50 przy
padkach sformułowano ocenę negatyw
ną z powodu istotnych nieprawidłowości. 
NIK negatywnie oceniła także zaniechanie 
działań w zakresie regulowania stanu praw
nego wspólnot gruntowych przez więk
szość objętych kontrolą wójtów, burmi
strzów, prezydentów miast i starostów. 
Izba sformułowała łącznie 404 wnioski 
pokontrolne, a także wnioski systemowe 
i de lege ferenda, dotyczące w szczegól
ności: rozważenia przesunięcia terminów 
zakończenia prac wynikających z ustawy 
o ujawnieniu prawa własności nierucho
mości Skarbu Państwa oraz jednostek sa
morządu terytorialnego; wprowadzenia 
prawnego obowiązku współpracy pomię
dzy wójtami (burmistrzami, prezydenta
mi) a starostami dotyczącej aktualizacji 
danych ewidencyjnych nieruchomości; 
doprowadzenia, na podstawie uregulo
wań prawnych, do zsynchronizowania za
kresu danych ujmowanych w ewidencji 
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nieruchomości prowadzonej na podstawie 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
oraz w ewidencji gruntów i budynków pro
wadzonej na podstawie ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne.

Ustawodawca wziął po uwagę wnio
ski systemowe i de lege ferenda NIK, 
uchwalając ustawę 28 czerwca 2012 r. 
o zmianie ustawy o ujawnieniu w księ
gach wieczystych prawa własności nieru
chomości Skarbu Państwa oraz jednostek 
samorządu terytorialnego36. Określiła ona 
m.in. nowy 66miesięczny termin (liczony 
od dnia wejścia w życie ustawy z 7 wrze
śnia 2007 r., tj. od 19 listopada 2007 r.) 
na uzupełnienie dotychczasowych wyka
zów nieruchomości i przekazanie ich wła
ściwym organom. Zobowiązała organy 
odpowiedzialne za sporządzanie wyka
zów nieruchomości do ich weryfikacji. 
Dla usprawnienia procesu uzupełniania 
wykazów nieruchomości w ustawie prze
widziano obowiązek współpracy ze staro
stami: marszałków, wójtów, burmistrzów 
i prezydentów oraz innych organów repre
zentujących Skarb Państwa.

Jak wspomniano, NIK często nie po
przestaje na jednorazowym zbadaniu 
danego obszaru, ale przeprowadza kon
trole systematycznie. Przede wszystkim 
sprawdza czy i w jaki sposób wnioski zo
stały zrealizowane, a jeśli nie, to dlaczego. 
Tak było na przełomie 2012 r. i 2013 r., 
kiedy sprawdzano „Wykonanie wniosków 
z kontroli działań organów administracji 
publicznej na rzecz uregulowania stanu 
faktycznego i prawnego nieruchomości 

36 Tekst jednolity – Dz.U. z 2012 r. poz. 840.
37 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 23/2013/P/12/016/KAP, kwiecień 2013 r.

skarbu państwa i nieruchomości stano
wiących zasób gminny”37. Wykazywano, 
że po upublicznieniu wyników kontroli 
NIK z 2008 r. starostowie podjęli sku
teczne działania na rzecz uaktualnienia 
ewidencji gruntów i budynków oraz ure
gulowania stanu prawnego nieruchomości 
Skarbu Państwa. Nieruchomości o nieure
gulowanym stanie prawnym stanowiły 
w 2008 r. ponad 48% powierzchni wszyst
kich, którymi gospodarowali skontrolowani 
starostowie, a w 2012 r. ich powierzchnia 
zmniejszyła się ponaddwukrotnie i sta
nowiła 23%.

W wyniku kontroli z 2012 r. Izba skie
rowała do starostów i wójtów łącznie 
38 wniosków pokontrolnych, a wszy
scy w odpowiedzi poinformowali NIK 
o działaniach podjętych na rzecz ich re
alizacji. Izba sformułowała także cztery 
wnioski systemowe, wskazując m.in na: 
konieczność kontynuowania przez woje
wodów nadzoru i kontroli nad wykony
waniem przez starostów zadań wynika
jących z ustawy ujawniającej; rzetelnego 
i zgodnego z ustawowymi wymogami ewi
dencjonowania przez starostów i wójtów 
nieruchomości Skarbu Państwa i nieru
chomości stanowiących gminne zasoby; 
przyspieszenia działań wójtów na rzecz 
zakończenia procesu komunalizacji mienia 
Skarbu Państwa oraz na potrzebę noweli
zacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych.

NIK zdaje sobie sprawę, że proces 
ujawniania prawa własności będzie dłu
gotrwały wobec wieloletnich zaniedbań 
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w aktualizowaniu danych ewidencyjnych 
nieruchomości oraz konieczności prowa
dzenia działań na rzecz komunalizacji mie
nia przez podmioty inne niż starostowie 
(np. prezydentów, burmistrzów, wójtów 
lub wojewodów). Jednakże, ze wskaza
nych wyżej powodów uznano, że kontrole 
w tym obszarze trzeba kontynuować, mając 
nadzieję, że przyniosą pozytywny skutek.

W konsekwencji, w II połowie 2018 r. 
zrealizowano kontrolę „Działania organów 
administracji publicznej na rzecz ujawnia
nia w księgach wieczystych prawa własno
ści nieruchomości”38. Jej celem była ocena 
działań organów samorządowych związa
nych z ujawnianiem w księgach wieczy
stych prawa własności nieruchomości nale
żących do Skarbu Państwa i nieruchomości 
stanowiących zasób gminy.

Gospodarowanie odpadami

Kolejnym przykładem pozytywnego od
działywania NIK na poprawę funkcjono
wania administracji publicznej są kontrole 
związane z gruntowną reformą gospoda
rowania w gminach odpadami komunal
nymi. Prowadzenie racjonalnej gospo
darki odpadami ma szczególne znaczenie 
nie tylko z powodu konieczności dosto
sowania systemu do wymogów unijnych, 
ale przede wszystkim ze względu na dba
łość o poprawę czystości środowiska na
turalnego i warunków życia obywateli. 
Reforma miała sprzyjać zlikwidowaniu 
nielegalnych wysypisk, zwiększyć odzy
skiwanie surowców wtórnych i ograniczyć 

38 Nr ewid. 180/2018/P18/003,wyniki kontroli zostaną upublicznione w I kwartale 2019 r.
39 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 180/2013/P13/018/KAP, grudzień 2013 r.
40 Dz.U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.

składowanie odpadów, a także wpływać 
na zracjonalizowanie gospodarowania 
odpadami przez mieszkańców dzięki se
gregacji odpadów. Kontrole z tego obszaru 
stanowią kolejny dobry przykład kontroli 
cyklicznych. Pierwszą kontrolę podjęto już 
w 2013 r. Dotyczyła „Przygotowania wy
branych gmin do wprowadzenia nowego 
systemu gospodarki odpadami komunal
nymi”39 w związku z nowelizacją ustawy 
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy
stości i porządku w gminach40.

Wyniki wykazały, że gminy napotyka
ły na problemy związane z prawidłową 
i terminową realizacją zadań dotyczą
cych wprowadzenia nowego systemu go
spodarki odpadami komunalnymi. Skala 
i zakres stwierdzonych nieprawidłowości 
świadczą o tym, że skuteczne wcielenie 
w życie nowych rozwiązań w zakresie go
spodarowania odpadami komunalnymi 
było zadaniem niełatwym. NIK wskazała 
m.in. na konieczność zintensyfikowania 
działań eliminujących nieprawidłowości 
w początkowym okresie wdrażania refor
my, w tym konieczność zweryfikowania, 
czy przyjęte rozwiązania organizacyjne 
zapewnią prawidłowe funkcjonowanie 
systemu, zwłaszcza jeśli chodzi o często
tliwość odbioru odpadów od właścicieli 
nieruchomości, selektywną zbiórkę odpa
dów i ich zagospodarowanie, a także wy
sokość ustalonych stawek opłat.

Obok 50 wniosków pokontrolnych 
skierowanych do podmiotów kontro
lowanych (32 zostały zrealizowane), 
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NIK sformułowała wnioski de lege fe-
renda. Zwróciła się do Rady Ministrów 
m.in. o podjęcie inicjatywy ustawodaw
czej w celu: jednoznacznego doprecyzo
wania pojęcia „właściciela nieruchomo
ści”, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd
ku w gminach; wskazania, że właściciel 
nieruchomości nie będzie zobowiązany 
do składania nowej deklaracji o wysoko
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
w sytuacji, kiedy rada gminy w drodze 
uchwały dokona zmiany stawki opłaty.

Wnioski de lege ferenda skierowane 
do Rady Ministrów znalazły odzwiercie
dlenie w nowelizacji przepisów. W ustawie 
z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi
nach oraz niektórych innych ustaw41 dopre
cyzowano także formę i termin dokony
wania corocznej analizy stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi.

Warto też wspomnieć o dostrzeżonych 
przez NIK w toku tej kontroli przykładach 
dobrych praktyk, polegających na: wpro
wadzaniu ulg prorodzinnych dzięki zasto
sowaniu niższych stawek opłat dla rodzin 
wielodzietnych; zaangażowaniu szkół i pra
cowników placówek oświatowych do akcji 
informacyjnej o nowym systemie odbie
rania odpadów, czy na tworzeniu w gmi
nach mobilnych punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych do czasu 
utworzenia stałych punktów.

W 2014 r. NIK przeprowadziła następną 
kontrolę dotyczącą „Wdrożenia w gminach 
nowego systemu gospodarki odpadami 

41 Dz.U. z 2015 r. poz. 87.
42 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 38/2015/P/14/007/KAP, czerwiec 2014 r.

komunalnymi”42. Jej celem była odpo
wiedź na pytanie, czy wprowadzony 
przez JST system funkcjonuje prawidło
wo, zgodnie z wymogami znowelizowanej 
ustawy o utrzymaniu czystości i porząd
ku w gminach. W ocenie NIK, pomimo 
trudności i popełnianych błędów, prawie 
wszystkie objęte kontrolą samorządy sku
tecznie wdrożyły w 2014 r. nowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi, 
a Ministerstwo Środowiska wspierało i mo
nitorowało ten proces. Zapewniono wy
starczającą infrastrukturę do zagospodaro
wania odpadów odebranych od właścicieli 
nieruchomości, a także w zdecydowanej 
większości przypadków do ich selektyw
nej zbiórki. Zapewniono także konkuren
cyjny wybór podmiotów do odbioru od
padów z terenu nieruchomości. Gminy 
zadbały o odpowiednią promocję proeko
logiczną i dostępność informacji o nowym 
systemie. Wymaga jednak podkreślenia, 
że u większości skontrolowanych podmio
tów nie udało się zapobiec powstawaniu 
tzw. dzikich wysypisk. NIK wskazała, 
że „szczelności” systemu nie sprzyjało 
nieustalenie przez urzędy gmin pełnych 
danych o podmiotach wytwarzających od
pady (zwłaszcza w większych ośrodkach 
miejskich), a także przypadki marginali
zowania lub zaniechania obowiązku kon
troli przestrzegania i stosowania przepi
sów o utrzymaniu czystości w gminach, 
głównie w stosunku do podmiotów odbie
rających odpady. Ciekawym ustaleniem 
tej kontroli było wskazanie dysproporcji 
pomiędzy kontrolowanymi podmiotami 
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w bilansowaniu systemu gospodarowania 
odpadami. Jednym z celów reformy miało 
być doprowadzenie do sytuacji, w której 
przychody z tytułu opłat mieszkańców 
za wywóz śmieci pokrywały wydatki gmin 
na ten cel. Na przykład, w Krakowie zano
towano nadwyżkę przychodów nad wy
datkami wynoszącą ponad 73 mln zł, 
a we Wrocławiu – deficyt w wysokości 
ponad 10 mln zł.

Obok sformułowania 53 wniosków 
pokontrolnych, Izba zwróciła też uwagę, 
że w początkowym okresie funkcjonowania 
nowego systemu gospodarowania odpada
mi zanotowano nieprawidłowości dotyczą
ce sprawozdawczości. W stanowisku do in
formacji o wynikach tej kontroli Minister 
Środowiska poinformował m.in., że wszel
kie uwagi z tym związane są szczegółowo 
analizowane i że Ministerstwo współpra
cowało przy tworzeniu poselskiej noweli
zacji ustawy, czego efektem były przepisy 
ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw, 
przewidujące nowe administracyjne kary 
pieniężne, m.in. za przekazanie nierzetel
nego sprawozdania lub za niezastosowanie 
się do wezwania dotyczącego sporządzenia 
korekty sprawozdania.

Należy wskazać na jeszcze jeden pozy
tywny aspekt tej kontroli. Generalnie kon
trole NIK cieszą się zainteresowaniem me
diów, jednak ta wywołała ogromny wręcz 
oddźwięk, a jej wyniki były przytaczane za
równo przez prasę centralną, jak i regional
ną. Ustalenia wywołały szeroką dyskusję 

43 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 10/2018/P//17/006/KAP, kwiecień 2018 r.

o problemach związanych z wdrażaniem 
reformy gospodarowania odpadami.

Na potrzebę przeprowadzenia kolejnej 
kontroli realizacji zadań gmin w zakresie 
zagospodarowania odpadów komunalnych 
wskazywały liczne interpelacje i zapyta
nia poselskie, a także wyniki poprzed
nich kontroli NIK. Celem przeprowadzo
nej w 2017 r. kontroli „Realizacja zadań 
gminy w zakresie zagospodarowania od
padów komunalnych”43, była ocena osiąga
nia przez gminy zakładanych rezultatów 
wdrożonego systemu gospodarowania od
padami komunalnymi. Jej wyniki wyka
zały, że z powodzeniem zorganizowano 
selektywną zbiórkę odpadów, do czego 
przyczynił się znaczący rozwój odpowied
niej infrastruktury, tj. łatwo dostępnych 
punktów selektywnego zbierania odpa
dów komunalnych, zarówno stacjonarnych, 
jak i mobilnych. 

Zdecydowana większość kontrolowa
nych gmin osiągnęła w latach 2015 –2016 
wymagane poziomy recyklingu i przygo
towania odpadów do ponownego użycia 
oraz wskaźniki dopuszczalnego poziomu 
składowania odpadów biodegradowalnych. 
Izba stwierdziła jednak, że nadal nie udało 
się skutecznie ograniczyć skali problemu 
tzw. dzikich wysypisk oraz doprowadzić 
do zbilansowania przychodów i kosztów 
funkcjonowania systemu, a także stwo
rzyć narzędzie do uzyskiwania rzetelnych 
danych sprawozdawczych o osiągniętych 
poziomach recyklingu.

Izba sformułowała 93 wnioski do kie
rowników jednostek kontrolowanych, 
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z których 53 zostały zrealizowane do czasu 
jej zakończenia.

Oświetlenie dróg

Kolejnym przykładem kontroli, w wyni
ku której sformułowano wnioski de lege 
ferenda, wpływających na poprawę funk
cjonowania administracji publicznej, jest 
dotycząca „Planowania i realizacji przez 
gminy zadań w zakresie oświetlenia prze
strzeni publicznej”44. Ustalenia wykaza
ły m.in., że samorządy miały duże pro
blemy z prawidłowym wykonywaniem 
zadań związanych z oświetleniem dróg 
publicznych innych niż drogi gminne. 
NIK sformułowała wnioski systemowe 
i wnioski de lege ferenda, z których trzy 
zostały w pełni zrealizowane przez zmia
ny w przepisach ustawy z 27 maja 2015 r. 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne 
oraz ustawy z 21 marca 1985 r. o dro
gach publicznych. Wdrożone wnioski 
dotyczyły: wprowadzenia obowiązku 
ustalania warunków technicznych pla
nowanego oświetlenia oraz warunków 
przejmowania przez gminy obowiązków 
w zakresie utrzymania oświetlenia zlo
kalizowanego przy drogach krajowych; 
powierzenia finansowania oświetlenia 
dróg publicznych zarządcy danej katego
rii drogi, w szczególności zarządcy dróg 
krajowych i ekspresowych niepłatnych; 
precyzyjnego określenia podmiotu od
powiedzialnego za finansowanie oświe
tlenia dróg ekspresowych, na których 
nie obowiązują opłaty za przejazd; kwa
lifikowania odcinków dróg zastąpionych 

44 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 149/2013/R/12/001/R/12/002/KAP, sierpień 2013 r.
45 Informacja o wynikach kontroli, nr ewid. 201/2017/P/17/004/KAP, marzec 2017 r.

nowo wybudowanymi zgodnie z ich pa
rametrami technicznymi.

Warto przy tym podkreślić, że w in
formacji o wynikach kontroli Izba upo
wszechniła przykłady dobrych praktyk 
polegających na tworzeniu przez kilka gmin 
tzw. grupy zakupowej służącej wspólne
mu przeprowadzeniu przetargu na zakup 
energii elektrycznej i obniżeniu wydatków 
na oświetlenie dróg publicznych.

Wspieranie przedsiębiorców

Przykładem kontroli pozytywnie oddzia
łującej na funkcjonowanie administracji, 
także dzięki upowszechnieniu dobrych 
praktyk jest  też  kontrola dotycząca 
„Wspierania przedsiębiorczości przez gmi
ny”45. W jej ramach NIK przeprowadziła 
również badanie kwestionariuszowe on-line 
w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców 
(odpowiedzi udzieliło ponad 1600 JST), 
a także zasięgnęła opinii przedsiębiorców 
na temat ich doświadczeń i oczekiwań 
wobec gminy. Przykładem dobrej prak
tyki może być Program Siemianowicka 
Karta Młodego Przedsiębiorcy, w ramach 
którego przedsiębiorcy do 30. roku życia 
mogli skorzystać z ulg i zniżek zaoferowa
nych przez firmy działające już na terenie 
miasta Siemianowice Śląskie. Wyniki kon
troli pokazały, że działania JST przynosiły 
wymierne efekty w postaci poprawy wa
runków rozwojowych gmin.

Do dobrych praktyk można zaliczyć po
nadto inicjowanie i wspieranie przez sa
morządy zakładania organizacji przedsię
biorców, czy promowanie ich działalności, 
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albo zachęcanie do inwestowania w gmi
nie przez obniżanie podatków lokalnych.

Podsumowanie
Na zakończenie warto podkreślić, że liczba 
przyjętych do realizacji wniosków pokon
trolnych, w tym wniosków systemowych 
i de lege ferenda świadczy o tym, że kontro
le NIK pozytywnie wpływają na poprawę 
funkcjonowania administracji publicznej. 
Skuteczność oddziaływania kontroli za
leży jednak nie tylko od sprawności i rze
telności kontrolujących, ale także od sze
rokiego upowszechniania tych wyników. 
Stąd też efekty badań Izby przedstawiane 
są nie tylko kontrolowanym podmiotom 
administracji publicznej, lecz także na po
siedzeniach komisji sejmowych, na kon
ferencjach, w prasie i za pośrednictwem 

Internetu, zaś informacje o wynikach kon
troli w JST rozsyłane są drogą elektronicz
ną do wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego. Dzięki temu mogą dowie
dzieć się o nieprawidłowościach stwier
dzonych w innych podmiotach i wyeli
minować je, a także skorzystać z dobrych 
praktyk. Dlatego jednostki samorządu te
rytorialnego chętnie sięgają po informacje 
o wynikach kontroli NIK.

dr BOGDAN SKWARKA, p.o. dyrektor,
DARIUSZ ŁUBIAN  
DARIUSZ ZIELECKI
wicedyrektorzy,
MARIA KOBIERSKA, p.o. wicedyrektor,
Departament Administracji Publicznej NIK
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Rocznice skłaniają do refleksji, tym bardziej jeśli chodzi o stulecie utworze
nia instytucji, której prawne podstawy funkcjonowania zostały wyznaczo
ne przez Konstytucję RP i ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli. Nie sposób 
przy tej okazji nie zadać sobie pytania, na ile działalność kontrolna NIK 
przyczyniła się do poprawy funkcjonowania państwa. Artykuł koncentruje 
się na jego szeroko rozumianym bezpieczeństwie wewnętrznym.

Bezpieczeństwo  
fundamentem działania państwa

Służby specjalne, cyberbezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa

MAREK BIEŃKOWSKI

Powołanie departamentu
Pod koniec sierpnia 2011 r. prezes Naj
wyższej Izby Kontroli określił orga
nizację wewnętrzną i  właściwości 
NIK1. Wśród nowo powołanych jed
nostek organizacyjnych znalazł się 
Departament Porządku i Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, któremu przypisano spra
wy objęte działami administracji rządo
wej dotyczące sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych. Departament objął 
aż 11 części budżetowych – poczyna
jąc od Sądu Najwyższego, przez cywil
ne służby specjalne, a kończąc na jed
nostkach organizacyjnych Prokuratury. 

1 Zarządzenie nr 12/2011 Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z 29.8.2011 w sprawie szczegółowej organizacji 
wewnętrznej oraz właściwości jednostek organizacyjnych Najwyższej Izby Kontroli.

Problematyka szeroko rozumianego bez
pieczeństwa wewnętrznego państwa 
jest jednak obecna w działaniach Izby 
znacznie dłużej. Departament Porządku 
i Bez pieczeństwa Wewnętrznego prze
jął bowiem część zadań od swojego po
przednika, tj. od Departamentu Ob
rony Narodowej i Bezpieczeństwa We
wnętrznego oraz  od  Departamentu 
Ad mi nistracji Publicznej. Z tych dwóch 
jednostek udało się pozyskać bardzo war
tościowych kontrolerów, którzy w więk
szości pracują do dziś.

O sile i znaczeniu jednostek kontrol
nych Izby świadczą wyniki kontroli. 
Departament funkcjonujący w obec
nym kształcie ma ich na swoim koncie 
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ponad czterdzieści, nie licząc corocznych 
kontroli budżetowych.

W artykule zostaną przedstawione wy
niki kilku kontroli, które ‒ moim zdaniem 
‒ z uwagi na charakter i wagę ustaleń, 
w największym stopniu przyczyniły się 
do poprawy bezpieczeństwa wewnętrz
nego kraju.

Katastrofa smoleńska
Kontrola „Organizacji wyjazdów i zapew
nienia bezpieczeństwa osobom zajmują
cym kierownicze stanowiska w państwie, 
korzystającym z lotnictwa transportowego 
Sił Zbrojnych RP w latach 2005‒2010”2, 
którą przeprowadzaliśmy jeszcze w struk
turach Departamentu Infrastruktury 
NIK, stała się swoistym kamieniem wę
gielnym pod budowę przyszłego Departa
mentu Porządku i Bezpieczeństwa We
wnętrznego. Jej wyniki odbiły się szero
kim echem i do dziś są komentowane. 
Wszystkie zebrane dokumenty przeka
zaliśmy zarówno do ówczesnej Prokuratury 
Wojskowej, jak i do Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie, z prośbą o dokonanie ana
lizy prawnokarnej. Dzięki naszym usta
leniom część rodzin ofiar katastrofy 
pod Smoleńskiem, podczas której na po
kładzie samolotu rządowego zginęło 
96 osób, w tym Prezydent RP oraz wielu 
przedstawicieli państwa i różnych organi
zacji, zdecydowała się skierować prywatne 
akty oskarżenia3. Procesy w tej sprawie 
trwają do dziś.

2 Kontrola: Organizacja�wyjazdów�i�zapewnienie�bezpieczeństwa�osobom�zajmującym�kierownicze�stanowiska�
w�państwie,�korzystających�z�lotnictwa�transportowego�Sił�Zbrojnych�RP�w�latach�2005–2010,�nr I/10/001. 

3 Ustalenia kontroli nie dają odpowiedzi na pytanie co było bezpośrednią przyczyną tej katastrofy. To zadanie 
postawiono Komisji ds. badania wypadków lotniczych i Prokuraturze.

Po kontroli, co jest niezwykle rzad
kie w praktyce działania Izby, skiero
waliśmy wniosek do Ministra Obrony 
Narodowej o natychmiastowe rozwią
zanie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa 
Transportowego (SPLT). Skala nieprawi
dłowości i wieloletnich zaniechań była bo
wiem na niespotykanym poziomie. Dalsze 
funkcjonowanie 36. SPLT nie gwaranto
wało prawidłowej realizacji zadań przez tę 
jednostkę. Minister przychylił się do na
szego wniosku.

W czasie kontroli badaliśmy nie tylko 
przygotowania do lotu z 10 kwietnia 
2010 roku, ale objęliśmy nią o wiele dłuższy 
okres, bo aż od końca 2005 r. Od tego bo
wiem czasu obowiązywały przepisy, 
które w zamyśle ich autorów miały gwa
rantować pełne bezpieczeństwo najważ
niejszych osób w państwie, korzystających 
z transportu lotniczego Sił Zbrojnych RP. 
Chcieliśmy sprawdzić, czy popełnione bar
dzo poważne błędy w organizacji wylotu 
premiera 7 kwietnia i prezydenta 10 kwiet
nia 2010 miały charakter incydentalny, 
czy też systemowy.

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie 
oceniła realizację przez organy państwa 
zadań związanych z organizacją wyjaz
dów i zapewnieniem bezpieczeństwa 
osobom zajmującym kierownicze stano
wiska w państwie, korzystającym z lot
nictwa transportowego Sił Zbrojnych 
RP w latach 2005–2010. We wszystkich 
kontrolowanych podmiotach stwierdzono 
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istotne nieprawidłowości, które miały cha
rakter systemowy i występowały w całym 
okresie objętym kontrolą. Polegały one 
w szczególności na:

 • nieopracowaniu przez podmioty uczest
niczące w organizacji przelotów z wyko
rzystaniem wojskowego specjalnego trans
portu lotniczego (WSTL) spójnego syste
mu norm, procedur i zasad postępowania, 
które skutecznie minimalizowałyby ryzyko 
wystąpienia sytuacji mogących mieć ne
gatywny wpływ na bezpieczeństwo naj
ważniejszych osób w państwie;

 • niewywiązywaniu się przez kolejnych 
szefów Kancelarii Prezesa Rady Mini
strów (KPRM) z obowiązków związanych 
z organizacją wizyt, w szczególności w za
kresie koordynacji wykorzystania WSTL 
przez osoby uprawnione, w tym składania 
zamówień na loty;

 • nierealizowaniu przez kolejnych mini
strów spraw zagranicznych kluczowych 
zadań w dotyczących przygotowania wizyt, 
w szczególności niezapewnieniu skutecz
nego nadzoru nad wypełnieniem proce
dury uzyskiwania zgód dyplomatycznych 
na przelot i lądowanie samolotów o statusie 
HEAD, a także nad organizacją spotkań 
koordynacyjnych oraz rekonesansów po
przedzających wizyty;

 • niereagowaniu lub zbyt późnym reago
waniu przez kolejnych ministrów obrony 
narodowej i dowódców Sił Powietrznych 
na niekorzystne zjawiska zachodzące w 36. 
SPLT oraz braku właściwego nadzoru nad 
funkcjonowaniem pułku, w tym nad kwe
stiami bezpieczeństwa lotów;

 • braku niezbędnej dla prawidłowego 
funkcjonowania pułku liczby załóg lotni
czych przewożących najważniejsze osoby 
w państwie, obniżającym się poziomie 

wyszkolenia załóg statków powietrznych, 
eksploatacji przestarzałej i awaryjnej tech
niki lotniczej, lekceważeniu obowiązują
cych procedur;

 • niesporządzaniu przez BOR analiz za
grożeń i planów realizacji działań ochron
nych w stosunku do najważniejszych osób 
w państwie oraz braku systemu nadzoru 
i kontroli nad przygotowaniem i prowa
dzeniem tych działań;

 • braku nadzoru kolejnych ministrów 
spraw wewnętrznych i administracji nad 
działalnością BOR, zwłaszcza w zakresie 
przygotowania i realizacji działań ochron
nych w stosunku do najważniejszych osób 
w państwie.

W ocenie NIK nieprawidłowości te 
miały istotny wpływ na niewłaściwą or
ganizację wizyt najważniejszych osób 
w państwie, a tym samym na ich bezpie
czeństwo. Biorąc pod uwagę skalę i rangę 
nieprawidłowości należy przyjąć, że ryzyko 
wystąpienia realnego niebezpieczeństwa 
dla najważniejszych osób w państwie, ko
rzystających z transportu lotniczego Sił 
Zbrojnych RP było w kontrolowanym 
okresie wysokie. W mojej ocenie, wyni
ki tej kontroli stały się swoistą przestrogą 
na przyszłość.

EURO 2012
Zakończenie kontroli dotyczącej katastro
fy pod Smoleńskiem zbiegło się w czasie 
z powołaniem naszego departamentu. 
Od początku jego istnienia z gronem 
moich współpracowników dokonywa
liśmy analizy ryzyka powstania niepra
widłowości w tych obszarach, które do
tyczyły naszej aktywności kontrolnej. 
Staraliśmy się również reagować na bieżące 
problemy, przed którymi stawały służby 
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odpowiedzialne za bezpieczeństwo we
wnętrzne Polski. Wpisywała się w to nasza 
kontrola dotycząca bezpieczeństwa imprez 
masowych. Zbadaliśmy „Przygotowanie 
Polski do organizacji finałowego turnieju 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 
EURO 2012”4 oraz „Gromadzenie, prze
twarzanie i udostępnianie informacji do
tyczących bezpieczeństwa imprez maso
wych”5. Wyniki ustaleń i wnioski zostały 
uwzględnione przez służby i instytucje 
w procesie przygotowań do zabezpieczenia 
najważniejszej imprezy sportowej w kraju. 
Ustaliliśmy między innymi, że zakazy 
stadionowe, orzekane przez sądy wobec 
najbardziej niebezpiecznych uczestników 
imprez masowych, docierały do zaintere
sowanych – w tym Policji – drogą pocztową 
z wielotygodniowym opóźnieniem, kiedy 
zawody sportowe, których dotyczył zakaz 
stadionowy, już dawno przeszły do historii.

W przeprowadzonych kontrolach stara
liśmy się podejmować przede wszystkim 
tematy dotyczące bezpieczeństwa obywa
teli. W naszej ocenie, należało przyjrzeć 
się tworzeniu systemu powiadamiania 
ratunkowego6, którego wadliwe działa
nie mogło dotknąć każdego z nas. Nasza 
ocena była jednoznacznie negatywna, po
nieważ nie uruchomiono systemu powia
damiania ratunkowego w kształcie wy
nikającym z ustawy z 24 sierpnia 1991 r. 

4 Kontrola P/11/074.
5 Kontrola: Gromadzenie,�przetwarzanie�i�udostępnianie�informacji�dotyczących�bezpieczeństwa�imprez�ma-

sowych,�nr P/11/186.
6 Kontrola: Funkcjonowanie�numeru�alarmowego�na�terenie�Polski, nr P/09/061.
7 Ustawa z 5.12.2008 o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 

z 2009 r. nr 11 poz. 59).
8 Kontrola: Nabór,�postępowanie�kwalifikacyjne�i�szkolenie�nowo�przyjętych�funkcjonariuszy�ABW,�CBA,�Policji�

i�Straży�Granicznej, nr P/12/093.

o ochronie przeciwpożarowej. Nie za
kończono procesu tworzenia Centrów 
Powiadamiania Ratunkowego (CPR) 
i Wojewódzkich Centrów Powiadamiania 
Ratunkowego (WCPR), pomimo że do
tychczasowe rozwiązania organizacyjne 
związane z przyjmowaniem i obsługą zgło
szeń o zdarzeniach mogły funkcjonować 
do czasu utworzenia centrów powiada
miania ratunkowego, jednak nie dłużej 
niż do 31 grudnia 2011 r.7 W tym czasie 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji trwały prace nad opraco
waniem projektów aktów prawnych doty
czących systemu powiadamiania ratunko
wego, a w szczególności ustawy o powia
damianiu ratunkowym, zmianie ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym oraz zmianie 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 
jednak do końca naszej kontroli projekty 
te nie zostały ukończone.

Nabór do służb
W 2012 r. nasz nowo powstały departa
ment przeprowadził kontrolę dotyczącą 
naboru, postępowania kwalifikacyjne
go i szkolenia nowych funkcjonariuszy 
ABW, CBA, Policji i Straży Granicznej8. 
Była to pierwsza, niełatwa kontrola reali
zacji zadań przez służby specjalne.

W ocenie Izby, system naboru do służby 
i postępowania kwalifikacyjnego kandy 
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datów oraz służby przygotowawczej nowo 
przyjętych funkcjonariuszy, zapewniał 
prawidłową realizację zadań nałożonych 
przepisami prawa. Wprowadzone zasa
dy i procedury umożliwiały efektywne 
pozyskiwanie najlepszych kandydatów, 
którzy po właściwym przeszkoleniu i ada
ptacji zawodowej rozpoczynali realizację 
zadań w ramach służby stałej.

Mimo to, stwierdziliśmy nieprawidło
wości, między innymi w Agencji Bez
pieczeństwa Wewnętrznego. Dotyczyły 
długotrwałości postępowań kwalifikacyj
nych; sporządzania końcowych ocen predys
pozycji przed zakończeniem postępowania 
lub ich niezatwierdzania przez kierowników 
jednostek organizacyjnych ABW prowadzą
cych postępowanie; opóźnień w składaniu 
ślubowania przez nowych funkcjonariuszy. 
Stwierdzono również opóźnienia w kiero
waniu nowo przyjętych na szkolenie pod
oficerskie oraz opóźnienia w sporządzaniu 
wymaganych opinii służbowych.

Ponadto krytycznie oceniliśmy dzia
łalność Szefa Centralnego Biura Anty
korupcyjnego. Nieprawidłowości były po
ważne i dotyczyły: przeprowadzania po
stępowań kwalifikacyjnych niezgodnie 
z ustawą o CBA i rozporządzeniami wy
konawczymi regulującymi nabór i po
stępowanie kwalifikacyjne kandydatów, 
w tym ocenę ich zdolności do służby; pro
wadzenia, wbrew obowiązującym przepi
som, badań wariograficznych w stosun
ku do wszystkich kandydatów objętych 
pełną procedurą postępowania kwalifika
cyjnego; braków w dokumentacji, w tym 

9 Ustawa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997, Dz.U. nr 78 poz. 483, ze zm.

potwierdzenia złożenia przysięgi; niespo
rządzania lub nieterminowego sporządza
nia opinii służbowych; nierzetelnego pla
nowania i nieefektywnej realizacji szkoleń.

Warto jednak podkreślić, że jeszcze 
w trakcie kontroli szef CBA podjął kom
pleksowe działania, aby wyeliminować 
stwierdzone nieprawidłowości.

Szefowie ABW i CBA poddawali bada
niom na wykrywaczu kłamstw wszystkich 
kandydatów do służby, mimo że obowiązu
jący wówczas stan prawny zobowiązywał 
ich do określenia jedynie wybranych sta
nowisk, na które ubiegający się o przyjęcie 
mogli być zostać przebadani w ten spo
sób. Nie kwestionując celowości stoso
wania przedstawionych wyżej rozwią
zań, w szczególności mających na celu 
rzetelną weryfikację kandydatów, stanę
liśmy na stanowisku, że objęte kontrolą 
służby odpowiadające za bezpieczeństwo 
wewnętrzne państwa, są szczególnie zo
bowiązane do działania zgodnie z zasa
dą wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP9, 
tj. działania organów władzy publicznej 
wyłącznie na podstawie i w granicach 
prawa. Dlatego też wszelkie rozwiąza
nia ograniczające prawa i wolności oby
watelskie powinny być, zgodnie z art. 31 
ust. 3 i art. 87 ust. 1 Konstytucji, wpro
wadzane w drodze aktów powszechnie 
obowiązujących, a możliwość ich stoso
wania ściśle ograniczona do wypadków 
wskazanych w tych przepisach.

Działania NIK przyniosły założony sku
tek, bowiem wszystkie wnioski pokon
trolne zostały zrealizowane.
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Problem narkomanii w szkołach
Podejmowaliśmy również tematy trudne, 
ale społecznie bardzo ważne, umożliwiają
ce podejmowanie działań zapobiegających 
dramatom wielu rodzin. Bez wątpienia 
należy do nich kontrola profilaktyki nar
komanii w szkołach.

We wszystkich kontrolowanych przez 
Izbę placówkach prowadzono dla uczniów 
zajęcia z zakresu profilaktyki narkomanii, 
jednak ich jakość pozostawała na niskim 
poziomie i nie zapewniała skuteczności. 
Przyczyną niesięgania przez szkoły po pro
gramy profilaktyczne o potwierdzonej 
skuteczności było głównie błędne prze
konanie dyrektorów szkół o niewystępo
waniu problemu narkotyków w ich szko
łach. Tymczasem w badaniach ankie
towych przeprowadzonych przez NIK 
w trakcie kontroli, ponad 31% badanych 
uczniów przyznało, że na terenie swojej 
szkoły było świadkiem używania narko
tyków lub słyszało o tym od koleżanek/
kolegów. Na pytanie dotyczące sprze
daży narkotyków twierdząco odpowie
działo 17% uczniów. Problem zażywa
nia przez nich narkotyków dostrzegało 
też ponad 28% ankietowanych nauczycieli, 
a 22% przyznawało, że nie ma na ten temat 
wiedzy. Ustalono ponadto, że na tere
nie właściwości ośmiu kontrolowanych 
komend miejskich Policji w  okresie 
2010–2012 (I półrocze) było 4638 osób 
posiadających środki odurzające lub sub
stancje psychotropowe, wśród których 

10 W kontroli przyjęto, że działaniami profilaktycznymi o potwierdzonej skuteczności są programy profilaktyczne 
rekomendowane w ramach systemu Rekomendacji, umieszczone w europejskiej bazie EDDRA oraz w Banku 
Programów Profilaktycznych ORE.

11 Według stanu od maja 2011 r. do zakończenia kontroli.

12% stanowili nieletni. Posiadanie znacznej 
ilości takich środków lub substancji stwier
dzono w przypadku 323 osób, wśród któ
rych 0,6% stanowili nieletni.

Tylko w 10 spośród 32 kontrolowanych 
szkół wdrażano programy profilaktyki 
uniwersalnej (lub ich elementy), któ
rych skuteczność została potwierdzona 
w badaniach naukowych10. Dotyczyło 
to łącznie tylko sześciu takich progra
mów, z których cztery były przeznaczone 
dla uczniów, a dwa dla rodziców i nauczy
cieli. Takich programów nie realizowano 
w żadnej z ośmiu szkół kształcenia po
nadgimnazjalnego, choć wskaźniki zaży
wania narkotyków na tym etapie eduka
cji były najwyższe. W większości szkół 
profilaktyka narkomanii ograniczała się 
do poruszania tego zagadnienia przez na
uczycieli w trakcie zajęć dydaktycznych 
i godzin wychowawczych, oglądania fil
mów i spektakli profilaktycznych czy or
ganizacji konkursów plastycznych i lite
rackich, a więc działań o nieznanej lub ni
skiej skuteczności. System Rekomendacji 
Programów Profilaktycznych i Promocji 
Zdrowia Psychicznego, mający na celu 
szersze upowszechnianie wiedzy o do
brych praktykach, opracowano dopiero 
pod koniec 2010 r. Pierwsze rekomen
dowane programy pojawiły się dopiero 
w 2012 r. (do 30 września były cztery). 
Bank Programów Profilaktycznych ORE 
zawierał natomiast jedynie 12 progra
mów do realizacji w klasach11, z czego 
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tylko trzy były przystosowane do za
stosowania w szkołach ponadgimna
zjalnych12.

Aż dwanaście spośród 32 skontrolowa
nych szkół zdiagnozowało podwyższone ry
zyko sięgania po narkotyki przez uczniów. 
Mimo to, nie zintensyfikowano tam działań 
profilaktycznych lub nie wykazano szcze
gólnej dbałości o ich jakość i skuteczność.

W siedmiu spośród wymienionych 
12 szkół nie zaplanowano działań z zakresu 
profilaktyki selektywnej, tj. ukierunkowa
nej na zagrożonych uczniów, a w 10 – dzia
łań o potwierdzonej skuteczności wpływu 
na zachowania dzieci i młodzieży. Ponadto 
w czterech spośród nich nauczyciele 
nie przeszli w okresie objętym kontrolą 
żadnych szkoleń dotyczących zagrożenia 
narkomanią lub metodyki prowadzenia 
działań profilaktycznych.

Główny ciężar realizacji działań profilak
tycznych w szkołach spoczywał na nauczy
cielach oraz pedagogach i psychologach 
szkolnych, jednak nauczyciele z 12 kon
trolowanych szkół oraz pedagodzy i psy
cholodzy szkolni z 9 placówek nie uczest
niczyli w badanym okresie w żadnych 
szkoleniach z tego obszaru. Dyrektorzy 
wyjaśniali to przede wszystkim brakiem 
zapotrzebowania ze strony samej kadry 
pedagogicznej, chociaż to na dyrektorach 
– zgodnie z § 3 rozporządzenia MENiS 
w sprawie działalności wychowawczej 
i zapobiegawczej – spoczywała odpowie
dzialność za przygotowanie nauczycieli 
do realizacji działań wychowawczych i za
pobiegawczych.

12 „Spójrz inaczej”, „Tak czy nie” oraz „Trzeci elementarz, czyli program siedmiu kroków”.

Działania profilaktyczne w szkołach pro
wadziły także podmioty zewnętrzne, głów
nie Policja, a także straże miejskie i Pro
kuratura, lecz ich działalność ograniczała 
się do informowania o odpowiedzialności 
prawnej nieletnich za używanie, posiada
nie i dystrybucję narkotyków.

W okresie objętym kontrolą w dzie
więciu spośród 32 skontrolowanych szkół 
wystąpiło łącznie 17 incydentów związa
nych z narkotykami, w związku z którymi 
szkoły podjęły działania interwencyjne. 
Polegały one głównie na zawiadomieniu 
rodziców lub opiekunów oraz wezwaniu 
Policji i były zgodne z przepisami prawa 
oraz przyjętymi w szkołach procedura
mi postępowania w sytuacjach szczegól
nych zagrożeń. Na podkreślenie zasługuje, 
że we wszystkich przypadkach uczniów 
tych objęto dodatkowymi działaniami pro
filaktycznymi lub udzielano im i ich ro
dzicom/opiekunom wzmożonej pomocy 
psychologicznopedagogicznej.

Wyniki naszej kontroli odbiły się sze
rokim echem, uświadomiły bowiem oby
watelom rozdźwięk pomiędzy brakiem 
działań dyrektorów niemal wszystkich 
skontrolowanych szkół, a istniejącym 
problemem narkomanii w kierowanych 
przez nich placówkach.

Informatyka w Policji
W działalności departamentu, wybierając 
tematy kontroli, dużą wagę przykładali
śmy do wykorzystywania nowych tech
nologii. Dlatego poddaliśmy kontroli bu
dowę i eksploatację dwóch kluczowych 
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dla Policji systemów teleinformatycz
nych: Systemu Wspomagania Dowodzenia 
(SWD) i Eposterunek13.

Od 1 stycznia 2013 r. system SWD został 
wdrożony i jest wykorzystywany, w szcze
gólności przez funkcjonariuszy służby dy
żurnej, w jednostkach Policji na terenie ca
łego kraju. Komenda Główna Policji (KGP) 
nie była jednak należycie przygotowana 
do realizacji tego przedsięwzięcia tele
informatycznego oraz do wykorzystania 
dofinansowania ze środków UE przyzna
nego na rozbudowę SWD. W całym okre
sie objętym kontrolą nie były prowadzone 
rzetelne prace planistyczne, pozwalające 
na określenie jednolitej i aktualizowanej 
na bieżąco koncepcji, zawierającej w szcze
gólności cele projektu, harmonogram budo
wy systemu, całościowy budżet oraz koszty 
utrzymania SWD. KGP nie dysponowała 
wiedzą na temat zasad kwalifikowalności 
wydatków podlegających dofinansowaniu 
ze środków UE oraz nie prowadziła rzetel
nych analiz, mających na celu określenie 
faktycznych możliwości wykorzystania 
przyznanego dofinansowania. W naszej 
ocenie, nierzetelna i nieskuteczna była rów
nież współpraca między KGP a Centrum 
Projektów Informatycznych (CPI). W wy
niku stwierdzonych nieprawidłowości wy
korzystano tylko 1,8 mln zł z pierwotnego 
dofinansowania ze środków UE w kwocie 
150 mln zł; wystąpiło też ryzyko niewy
korzystania większości zarezerwowanych 
na ten cel środków.

Zdecydowanie negatywnie oceniliśmy 
natomiast budowę systemu eposterunek. 

13 Kontrola: Planowanie�i�realizacja�wybranych�projektów�teleinformatycznych,�mających�na�celu�usprawnienie�
funkcjonowania�jednostek�organizacyjnych�Policji, nr P/12/096.

W całym okresie objętym kontrolą, tj. za
równo na etapie przygotowania przed
sięwzięcia, jak i w trakcie jego realiza
cji, w KGP nie opracowano formalnych 
dokumentów planistycznych projektu 
eposterunek, wymaganych na podsta
wie obowiązujących w Policji wewnętrz
nych przepisów dotyczących prowadze
nia przedsięwzięcia teleinformatycznego.

Planowanie projektu eposterunek pro
wadzono bez przygotowania i bez docho
wania należytej staranności. W całym 
okresie realizacji tego przedsięwzięcia 
nie zostały stworzone rzetelne i aktuali
zowane na bieżąco dokumenty dotyczą
ce kluczowych obszarów podlegających 
planowaniu w związku z prowadzonym 
przedsięwzięciem teleinformatycznym, 
takie jak: dokument określający cele bu
dowy aplikacji, harmonogram wykonania 
oraz plan finansowy projektu. Nie zostały 
określone wymagania odnośnie do parame
trów sprzętu przeznaczonego do obsługi 
eposterunku, ani nie oszacowano potrzeb 
jednostek organizacyjnych Policji zwią
zanych z wyposażeniem w sprzęt infor
matyczny do obsługi tej aplikacji. W KGP 
nie określono kosztów utrzymania nowo 
budowanego systemu teleinformatyczne
go oraz nie przeprowadzono analizy uwa
runkowań prawnych wdrożenia aplikacji 
eposterunek do praktyki policyjnej.

W wypadku tego projektu, odwrócono 
kolejność działań prawidłową dla przedsię
wzięć teleinformatycznych, tj. najpierw za
mówiono i odebrano aplikację teleinforma
tyczną, którą przekazano do użytkowania 
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funkcjonariuszom Policji, a dopiero w dru
giej kolejności rozpoczęto analizy doty
czące warunków prawnych, finansowych 
i technicznych wdrożenia tego narzędzia 
do praktyki policyjnej, co NIK oceniła ne
gatywnie.

W całym okresie objętym kontro
lą między komórkami organizacyjnymi 
KGP nie została wypracowana jednolita 
koncepcja realizacji projektu eposteru
nek. Przedsięwzięcie było prowadzone 
w warunkach konfliktu między Biurem 
Łączności i Informatyki (BŁiI), KGP (od
powiadającym za realizację projektów tele
informatycznych) a Biurem Kryminalnym 
(BK) KGP (reprezentującym głównego 
użytkownika końcowego budowanej apli
kacji – policjantów służby dochodzenio
wośledczej).

Decyzje dotyczące rozbudowy eposte
runku były podejmowane jednostronnie 
przez kierownictwo BŁiI KGP oraz nad
zorującego tę komórkę organizacyjną za
stępcę Komendanta Głównego Policji, bez 
przeprowadzenia rzetelnych konsultacji 
z właściwymi komórkami merytorycznymi 
Komendy Głównej oraz mimo braku zain
teresowania nowymi funkcjonalnościami 
ze strony użytkowników, dla których sys
tem był tworzony. KGP nie podjął działań 
nadzorczych w celu rozstrzygnięcia kon
fliktu i nie wydał wytycznych wiążących 
wszystkich uczestników przedsięwzięcia, 
dotyczących zasadności, formy i zakresu 
dalszej realizacji projektu.

Kierownictwo BŁiI KGP nie sprawowało 
nadzoru nad wykonaniem umowy i odbio
rem aplikacji eposterunek. Skutkowało 
to m.in. odebraniem przez CPI i przekaza
niem funkcjonariuszom Policji produktu 
niespełniającego oczekiwań użytkowników 

i niezapewniającego skutecznej obsługi 
zadań służbowych.

W jednostkach organizacyjnych Policji 
objętych kontrolą NIK wykorzysty
wano poszczególne funkcjonalności 
eposterunku w ograniczonym zakresie, 
przy czym w czterech z 12 zbadanych jed
nostek w ogóle nie używano tego syste
mu. Część zakupionych funkcjonalności 
tej aplikacji nie została w ogóle udostęp
niona przez KGP funkcjonariuszom Policji 
i obywatelom. Przekazany sprzęt informa
tyczny przeznaczony do obsługi eposte
runku w większości przypadków nie był 
wykorzystywany do pracy z tą aplikacją. 
Stwierdzono również przypadki niegospo
darnego zarządzania otrzymanymi urzą
dzeniami. Komórki organizacyjne KGP 
odpowiedzialne za wdrożenie eposterun
ku nie prowadziły rzetelnych i systema
tycznych działań związanych z monito
rowaniem stanu wykorzystania aplikacji 
przez terenowe jednostki organizacyjne 
Policji. W związku z powyższym, decy
zje dotyczące rozbudowy systemu i jego 
dalszego rozwoju wizji były podejmowane 
bez gruntownej wiedzy na temat użytecz
ności tego narzędzia i problemów z jego 
wdrażaniem

Uruchomienie aplikacji eposterunek 
w terenowych jednostkach organizacyj
nych Policji nastąpiło nielegalnie, w sytu
acji niewypełnienia przez Komendanta 
Głównego Policji obowiązków admini
stratora danych wymienionych w art. 36 
ustawy o ochronie danych osobowych, 
dotyczących w szczególności opracowa
nia polityki bezpieczeństwa i instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym. 
Stworzyło to zagrożenie dla integralności, 
poufności i rozliczalności przetwarzanych 
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w tej aplikacji danych osobowych oby
wateli i policjantów. Działania, mające 
na celu wyeliminowanie przypadków 
naruszenia prawa w obszarze przetwa
rzania danych osobowych, zostały pod
jęte przez Komendanta Głównego Policji 
dopiero po otrzymaniu od kontrolerów 
NIK informacji o wspomnianych niepra
widłowościach.

Ustalono, że pomimo nieuruchomie
nia znacznej części zakupionych funk
cjonalności oraz niedysponowania rze
telną wiedzą na temat stanu wdrożenia 
tego narzędzia w jednostkach Policji, 
w KGP planowano dalszy rozwój tej apli
kacji przez budowę centralnej bazy da
nych postępowań i zdarzeń drogowych 
gromadzonych w eposterunku. Koszty 
dalszych prac rozwojowych oszacowano 
na kwotę ok. 15 mln zł. NIK zwróciła 
uwagę na konieczność wstrzymania dal
szych wydatków na rozwój eposterunku 
do momentu podjęcia przez kierownic
two KGP wiążących decyzji dotyczących 
wykorzystania tego narzędzia w Policji 
oraz usunięcia nieprawidłowości w re
alizacji przedsięwzięcia.

Można powiedzieć, że w wyniku kontroli 
uratowaliśmy 15 mln zł, ponieważ decy
zją Komendanta Głównego Policji aplika
cja eposterunek, na której wytworzenie 
oraz wyposażenie w sprzęt dostępowy wy
dano 19 371,9 tys. zł, nie została wdrożona 
do praktyki policyjnej. Ustalenia kontroli 
odebrano – nie tylko w Policji – jako in
struktaż, jak nie budować systemów te
leinformatycznych.

14 Kontrola: Realizacja� przez� podmioty� państwowe� zadań� w� zakresie� ochrony� cyberprzestrzeni� 
Rzeczypospolitej�Polskiej, nr P/14/043.

Cyberbezpieczeństwo
Niezwykle ważne jest w każdym państwie 
zapewnienie bezpieczeństwa cyberprze
strzeni. Wyniki kontroli opublikowanej 
w 2015 roku14 nie pozostawiały wątpli
wości, że w Polsce nie jest ona właściwie 
chroniona.

Stwierdziliśmy, że działania podmiotów 
państwowych związane z ochroną cyber
przestrzeni były prowadzone w sposób 
rozproszony i bez spójnej wizji systemowej. 
Sprowadzały się one do doraźnego, ograni
czonego reagowania na bieżące problemy. 
Kluczowym czynnikiem paraliżującym ak
tywność państwa był brak jednego ośrodka 
decyzyjnego, koordynującego działania in
nych instytucji publicznych. Nie zidenty
fikowano podstawowych zagrożeń dla kra
jowej infrastruktury teleinformatycznej 
oraz nie wypracowano narodowej strate
gii ochrony cyberprzestrzeni, stanowiącej 
podstawę do działań podnoszących bez
pieczeństwo teleinformatyczne. Nie okre
ślono też struktury i ram prawnych krajo
wego systemu ochrony cyberprzestrzeni, 
nie zdefiniowano obowiązków i uprawnień 
jego uczestników oraz nie przydzielono za
sobów niezbędnych do skutecznej realizacji 
zadań. A co najważniejsze, nie przygoto
wano procedur reagowania w sytuacjach 
kryzysowych.

W naszej ocenie, istotnym czynnikiem 
było niewystarczające zaangażowanie kie
rownictwa administracji rządowej, w tym 
Prezesa Rady Ministrów, w rozstrzyga
nie kwestii spornych między poszcze
gólnymi urzędami, czy też zapewnienie 
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współdziałania organów i instytucji zwią
zanych z bezpieczeństwem teleinforma
tycznym państwa.

Jako działania pozytywne wykazaliśmy 
przede wszystkim:

 • powołanie i utrzymywanie na wysokim 
poziomie zespołów ds. bezpieczeństwa 
informatycznego (CERT) przez takie in
stytucje, jak Naukowa Akademicka Sieć 
Komputerowa (NASK), Agencja Bezpie
czeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Mi
nisterstwo Obrony Narodowej;

 • utworzenie przez Ministra Obrony Na
rodowej systemu reagowania na incydenty 
komputerowe w resorcie obrony oraz wy
specjalizowanej jednostki – Narodowego 
Centrum Kryptologii;

 • upowszechnianie przez Rządowe Cen
trum Bezpieczeństwa wytycznych i do
brych praktyk z zakresu ochrony telein
formatycznej infrastruktury krytycznej;

 • prowadzenie przez NASK i Policję ak
tywnych działań edukacyjnych dotyczą
cych m.in. przestępczości komputerowej 
i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Ponadto zwróciliśmy uwagę, że poszcze
gólne kontrolowane podmioty posiadały 
własne, odrębne procedury zapobiegania 
zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Ale suma 
tych rozwiązań nie tworzyła jednego spój
nego systemu.

Kontrola NIK wykazała, że Minister 
Administracji i Cyfryzacji, któremu bez
pośrednio przypisano obowiązki związane 
z ochroną cyberprzestrzeni, nie realizował 
należących do niego zadań w zakresie ini
cjowania i koordynowania działań innych 
podmiotów w dziedzinie bezpieczeństwa 
teleinformatycznego państwa. Nie dyspo
nował zasobami pozwalającymi na rze
czywistą realizację zadań dotyczących 

zarządzania krajowym systemem ochro
ny cyberprzestrzeni oraz nie miał upraw
nień do oddziaływania na inne instytucje, 
które odmawiały współpracy lub nierze
telnie i nieterminowo wywiązywały się 
z przypisanych im obowiązków.

Natomiast Minister Spraw Wewnę trz
nych nie realizował żadnych zadań związa
nych z budową krajowego systemu ochro
ny cyberprzestrzeni. Działania Ministra 
w obszarze bezpieczeństwa IT ograniczały 
się do własnych sieci oraz systemów re
sortowych, ale nawet w tym zakresie były 
prowadzone w sposób nierzetelny.

Stwierdziliśmy również, że obowiązu
jące wówczas przepisy Prawa telekomu
nikacyjnego były wadliwie sformułowa
ne i nie mogły być w praktyce wykorzy
stywane do realizacji zadań związanych 
z bezpieczeństwem IT. Stało się to przy
czyną zaniechania wykonywania obowiąz
ków przez Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, dotyczących zwłaszcza 
pozyskiwania informacji o incydentach 
występujących w cyberprzestrzeni oraz in
formowania obywateli o zagrożeniach 
związanych z korzystaniem z Internetu.

Koordynowany przez Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa system zarządzania kry
zysowego nie był komplementarny i spójny 
z działaniami w zakresie bezpieczeństwa 
teleinformatycznego oraz w niewystar
czającym stopniu uwzględniał nowe za
grożenia dla infrastruktury krytycznej 
państwa, jakimi są te występujące w cy
berprzestrzeni.

Jednostki organizacyjne Policji po
dejmowały działania związane ze zwal
czaniem przestępczości komputerowej 
oraz aktywnie uczestniczyły w kam
paniach edukacyjnoinformacyjnych, 
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dotyczących bezpiecznego korzystania 
z Internetu. Komendant Główny Policji 
nie podjął natomiast rzetelnych działań 
w celu wdrożenia kompleksowego syste
mu reagowania na zagrożenia i incydenty 
w cyberprzestrzeni.

Minister Obrony Narodowej realizował 
zadania dotyczące budowy resortowego 
systemu reagowania na incydenty kompu
terowe oraz uczestniczył w budowie krajo
wego systemu ochrony cyberprzestrzeni.

Kierownictwo ABW wykonywało za
dania związane z zapobieganiem i re
agowaniem na incydenty komputerowe 
w systemach podmiotów administracji 
państwowej, polegające m.in. na stworze
niu i utrzymywaniu systemu wczesnego 
ostrzegania ARAKIS.GOV oraz Zespołu 
CERT.GOV.PL. Aktywność ABW podle
gała jednak istotnym ograniczeniom, wy
nikającym zwłaszcza z niewystarczających 
zasobów i braku formalnego umocowania 
wspomnianego Zespołu.

Kierownictwo Naukowej i Akademickiej 
Sieci Komputerowej podejmowało licz
ne działania, które oceniliśmy jako dobre 
praktyki w zakresie ochrony cyberprze
strzeni. Dotyczyły one w szczególności 
powołania i utrzymywania zespołu CERT 
Polska.

Stwierdziliśmy ponadto, że już od 2008 r.  
prowadzone były prace nad narodową stra
tegią ochrony cyberprzestrzeni. Kolejne 
wersje tego dokumentu nie były jednak 
zatwierdzane ze względu na ich nierze
telne przygotowanie i sprzeczne intere
sy różnych instytucji, zaangażowanych 
w przygotowywanie strategii. 

W czerwcu 2013 r. Rada Ministrów przy
jęła „Polity kę ochrony cyberprzestrzeni 
Rze czy pospolitej Polskiej” – dokument 

będący wynikiem źle rozumianego kom
promisu, nieprecyzyjny i obarczony licz
nymi błędami merytorycznymi. Nie
licznych zadań wynikających bezpośred
nio z „Polityki” nie realizowała większość 
skontrolowanych przez NIK podmiotów, 
co pozwala stwierdzić, że praktyczne za
stosowanie strategii w celu poprawy bez
pieczeństwa teleinformatycznego państwa 
było raczej symboliczne.

Nie były opracowane także założenia 
systemu finansowania działań związanych 
z ochroną cyberprzestrzeni RP. Nie przy
dzielono żadnych dodatkowych środków 
na ich realizację, co w ocenie NIK spara
liżowało działania podmiotów państwo
wych. Zasoby poszczególnych jednostek 
objętych kontrolą były bowiem nieade
kwatne w stosunku do przypisanych 
im obowiązków.

Nie prowadzono żadnych prac legislacyj
nych, które miałyby na celu unormowanie 
zagadnień związanych z bezpieczeństwem 
teleinformatycznym państwa. Nie prze
prowadzono inwentaryzacji przepisów 
rozproszonych w różnych aktach praw
nych, ani nie zdefiniowano pożądanych 
kierunków zmian legislacyjnych. Nie przy
gotowano nawet założeń aktu normatyw
nego określającego strukturę krajowego 
systemu ochrony cyberprzestrzeni i jego 
uczestników.

W Polsce wciąż nie funkcjonował spójny 
krajowy system reagowania na incydenty 
komputerowe. Czynności z tym związane 
były realizowane przez funkcjonujące nie
zależnie od siebie państwowe i prywatne 
zespoły CERT, zajmujące się własnymi ob
szarami oddziaływania. Kierownictwo ad
ministracji państwowej nie podejmowało 
działań służących wypracowaniu założeń 
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pożądanej struktury zespołów reagowania, 
ustanowieniu kanałów wymiany informacji 
oraz powołaniu CERT narodowego, koor
dynującego działania wielu podmiotów 
i odpowiadającego za współpracę mię
dzynarodową.

Minister Administracji i Cyfryzacji, 
któ ry zgodnie z zapisami strategii odpo
wiada za koordynację krajowego systemu 
reagowania na incydenty komputerowe, 
nie realizował żadnych zadań w tym za
kresie.

Administracja państwowa nie dyspono
wała wiedzą na temat skali i rodzaju incy
dentów występujących w cyberprzestrze
ni, a ustanowiony w Prawie telekomunika
cyjnym system zbierania i rejestrowania 
takich informacji okazał się być całkowicie 
nieskuteczny.

Tworzone w Polsce plany kryzysowe, 
w tym Krajowy Plan Zarządzania Kryzy
sowego, odnosiły się wyłącznie do zda
rzeń konwencjonalnych, takich jak np. ka
tastrofy naturalne i nie uwzględniały 
zmiany charakteru zagrożeń, wynika
jącej m.in. z postępu technologicznego. 
Obowiązujące przepisy dotyczące zarzą
dzania kryzysowego oraz Prawa teleko
munikacyjnego nie były wykorzystywane 
do opracowania procedur obowiązujących 
w sytuacjach kryzysowych związanych 
z cyberprzestrzenią, a kierownictwo od
powiedzialnych podmiotów państwowych 
nie dostrzegało potrzeby podjęcia stosow
nych działań.

Dostrzegliśmy jednak wysiłki podej
mowane przez ABW (we współpracy 
z NASK) w celu realizacji projektu do
tyczącego wytworzenia, utrzymywania 
i rozbudowy systemu wczesnego ostrze
gania – ARAKIS.GOV. W ramach tego 

przedsięwzięcia w kilkudziesięciu insty
tucjach publicznych zainstalowano sondy 
systemu, dzięki którym uzyskiwano in
formacje o zagrożeniach w Internecie. 
Jednak ze względu na braki finansowe, 
dobrowolność udziału w projekcie oraz in
stalowanie sond wyłącznie w podmiotach 
publicznych, zasięg oddziaływania syste
mu oraz pozyskiwanych za jego pomocą 
danych miał ograniczony zakres.

Administracja publiczna nie wypracowa
ła zintegrowanego i systemowego wspie
rania przez państwo badań w obszarze 
ochrony cyberprzestrzeni oraz możliwości 
praktycznego zastosowania ich wyników 
do poprawy bezpieczeństwa teleinforma
tycznego.

W naszej ocenie istniała konieczność 
bezzwłocznego podjęcia skoordynowa
nych, systemowych działań, prowadzą
cych do wdrożenia mechanizmów ochro
ny cyberprzestrzeni RP. W celu wyeli
minowania najpoważniejszej przeszkody, 
która sparaliżowała aktywność państwa 
w tym zakresie w latach 2008–2014, 
tj. sprzecznych interesów poszczegól
nych instytucji publicznych, konieczne 
było bezpośrednie zaangażowanie w re
alizację zadań Rady Ministrów i Prezesa 
Rady Ministrów. Kolejnymi warunkami 
efektywnej ochrony cyberprzestrzeni 
było wdrożenie mechanizmów współpracy 
podmiotów prywatnych i państwowych 
oraz zapewnienie odpowiedniego finan
sowania działań związanych z bezpieczeń
stwem IT. Realizując wniosek pokontrolny 
NIK, Prezes Rady Ministrów z rezerwy 
celowej przekazał do ABW kilkanaście 
milionów zł na sfinansowanie koniecz
nych przedsięwzięć dotyczących cyber
bezpieczeństwa.
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W czerwcu 2018 r. NIK wszczęła kon
trolę15, której głównym celem jest spraw
dzenie, czy właściwe organy państwa pra
widłowo i skutecznie zarządzają ryzykiem 
związanym z zagrożeniami występującymi 
w cyberprzestrzeni RP. Objęto nią 8 tych 
samych podmiotów państwowych, któ
rym przypisano kluczowe zadania zwią
zane z bezpieczeństwem teleinformatycz
nym państwa16. Przedstawienie wyników 
kontroli zaplanowano na koniec I kwar
tału 2019 r.

Na podstawie wstępnych wyników 
kontroli można stwierdzić, że zmieniło 
się podejście do spraw związanych z cy
berprzestrzenią. Istnieje świadomość 
niebezpieczeństw oraz wynikających 
z tego faktu nowych zadań administracji 
państwowej. Zaczęły też obowiązywać: 
dyrektywa NIS, Krajowe Ramy Poli
ty ki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 
2017–2022 oraz ustawa z 5 lipca 2018 r. 
o krajowym systemie cyberbezpie
czeństwa17. Czy organy administracji 
publicznej definiują cyberbezpieczeń
stwo jako proces wymagający nakła
dów finansowych i czy konsekwencją 
tego podejścia są rzetelne i skuteczne 
działania kształtujące bezpieczną prze
strzeń teleinformatyczną RP, tak jak po
stulowała to NIK w 2015 r., okaże się 
po zakończeniu kontroli.

15 Kontrola: Bezpieczeństwo�teleinformatyczne�RP, nr P/18/036.
16 To jest: Ministerstwo Cyfryzacji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Obrony Narodo-

wej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, Urząd 
Komunikacji Elektronicznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Komendę Główną Policji.

17 Ustawa weszła w życie 28.8.2018.
18 Kontrola: Organizacja�służb�specjalnych�oraz�nadzór�nad�nimi, nr I/04/001.
19 Ustawa z 24.5.2002 o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst pierwotny opu-

blikowany 14.6.2002 w Dz.U. nr 74 poz. 676. Obowiązujący obecnie tekst jednolity opublikowany w Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1920, ze zm.).

Nadzór nad służbami specjalnymi
Oceniając wpływ rezultatów kontroli 
na poprawę bezpieczeństwa wewnętrz
nego kraju, nie sposób pominąć dwóch 
dotyczących służb specjalnych. Pierwsza: 
„Organizacja służb specjalnych oraz nad
zór nad nimi”18, została przeprowadzona 
przez ówczesny Departament Ob rony 
Narodowej i Bezpieczeństwa Wewnę
trznego od 17 czerwca 2004 r. do 17 maja 
2005 r. i objęła okres od 29 czerwca 2002 r. 
do 30 czerwca 2004 r. Była to pierwsza 
kontrola dotycząca organizacji i meryto
rycznego funkcjonowania służb specjal
nych, a jej przeprowadzenie wiązało się 
z poważnymi zmianami legislacyjnymi.

Celem kontroli było zbadanie i ocena 
organizacji i realizacji zadań przez Agencję 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję 
Wywiadu (AW) i  Wojskowe Służby 
Informacyjne (WSI), zwane dalej „służ
bami specjalnymi”. Ponadto, przepro
wadzenie kontroli pozwoliło na ocenę 
funkcjonowania systemów kierowania 
i nadzoru nad nimi oraz działanie ustawo
wych środków odwoławczych. W tym cza
sie, 29 czerwca 2002 r., weszła bowiem 
w życie ustawa o Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu19, 
na mocy której utworzono obie służ
by i równocześnie zlikwidowano Urząd 
Ochrony Państwa. Wojskowe Służby 
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Informacyjne zaczęły zaś funkcjonować 
23 sierpnia 2003 r., kiedy weszła w życie 
ustawa, powołująca tę strukturę20.

Ustawa o ABW i AW zobowiązała Radę 
Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów 
do wydania 49 rozporządzeń i 5 zarządzeń 
regulujących organizację i funkcjonowa
nie ABW oraz 44 rozporządzeń i 3 za
rządzeń dotyczących Agencji Wywiadu. 
Do dnia zakończenia kontroli Prezes 
Rady Ministrów nie wydał 5 rozporzą
dzeń dotyczących ABW oraz 4 rozporzą
dzeń odnoszących się do AW. Projekty 
aktów wykonawczych były opracowywane 
i poddawane procedurze legislacyjnej sa
modzielnie przez szefów Agencji. W oce
nie Najwyższej Izby Kontroli nie dołożyli 
oni należytej staranności, aby sprawnie 
je opracować, co było zasadniczą przy
czyną długotrwałego tworzenia podstaw 
prawnych funkcjonowania tych organów. 
Pomimo upływu dwóch i pół roku od wej
ścia w życie ustawy, nie doprowadzono 
do stworzenia pełnego systemu prawne
go określonego ustawą, dającego podsta
wy funkcjonowania Agencji. Zdaniem 
Najwyższej Izby Kontroli świadczyło 
to o niedostatecznym nadzorze Prezesa 
Rady Ministrów nad działalnością Agencji 
w tym zakresie. Uchwalenie nowej usta
wy, regulującej zagadnienia dotyczące 
ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego 
i wewnętrznego państwa oraz utworzenie 
nowych struktur organizacyjnych do re
alizacji zadań przewidzianych w ustawie, 

20 Ustawa z 9.7.2003 o Wojskowych Służbach Informacyjnych. Tekst pierwotny opublikowano 8.8.2003 w Dz.U. 
nr 139 poz. 1326. Ustawa została uchylona 30.9.2006 na mocy art. 3 ustawy z 9.6.2006. Przepisy wprowadza-
jące ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie 
funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. nr 104 poz. 711).

dowodziło że dotychczasowe regulacje 
nie w pełni przystawały do potrzeb.

Ustawa o WSI zobowiązała Radę Minis
trów, Prezesa Rady Ministrów i Ministra 
Obrony Narodowej do wydania 14 rozpo
rządzeń oraz 15 zarządzeń regulujących 
organizację i funkcjonowanie tych służb. 
W terminie ustalonym w ustawie o WSI 
weszły w życie wszystkie rozporządze
nia. Natomiast z 15 zarządzeń, wydano 
tylko 5. Prezes Rady Ministrów wydał 
3 na 5 wymaganych, a Minister Obrony 
Narodowej 2 z 10. Niedotrzymanie ter
minu ustanowienia wszystkich przepi
sów prawnych dotyczących funkcjono
wania WSI było w ocenie Najwyższej 
Izby Kontroli działaniem nielegalnym. 
Niewydanie w terminie zarządzeń wyko
nawczych, przy jednoczesnej utracie mocy 
przez wszystkie poprzednio obowiązujące 
w tej materii regulacje prawne, spowodo
wało sytuację podejmowania przez WSI 
działań niemających oparcia w przepi
sach prawa. Zarządzenia nie zostały wy
dane w wyznaczonym terminie, ponieważ 
Ministerstwo Obrony Narodowej prowa
dziło prace legislacyjne dopiero w 2004 r., 
co NIK oceniła jako nierzetelne.

Przekazywanie przez służby specjalne 
Instytutowi Pamięci Narodowej dokumen
tów, zbiorów danych, rejestrów i kartotek, 
a także akt funkcjonariuszy, wytworzo
nych lub gromadzonych do 6 maja 1990 r., 
przebiegało w terminach niezgodnych 
z prawem. Do czasu zakończenia kontroli 
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proces ten był kontynuowany w Agencji 
Wywiadu i Wojskowych Służbach Informa
cyjnych, a kolejne terminy wyznaczane 
przez Prezesa IPN nie były dotrzymywa
ne; NIK uznała to za nierzetelne. Ponadto, 
Agencja Wywiadu weszła w posiadanie czę
ści zasobów archiwalnych byłego Urzędu 
Ochrony Państwa w sposób naruszający 
obowiązujące przepisy.

Nadzór Prezesa Rady Ministrów oraz 
Mi nistra Obrony Narodowej nad służ
bami specjalnymi był niewystarczają
cy. Organy kontrolne Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów (KPRM) oraz Ministra 
nie prowadziły kontroli działalności me
rytorycznej i funkcjonowania tych służb. 
Sprawowanie nadzoru, którego zasadni
czym celem jest usuwanie nieprawidło
wości w realizacji zadań, bez dopływu in
formacji dostarczanych w wyniku prowa
dzonych kontroli, nie dawało możliwości 
pełnego monitorowania nadzorowanych or
ganów. Przekazywanie przez Prezesa Rady 
Ministrów szefom Agencji części istotnych 
zadań do realizacji w formie ustnej, w oce
nie Najwyższej Izby Kontroli było nierze
telnym wykonywaniem kompetencji or
ganu państwa. Nie dawało to możliwości 
ustalenia, kto i kiedy podejmował kon
kretne rozstrzygnięcia oraz jaki był prze
bieg realizacji tych rozstrzygnięć. Zdaniem 
NIK zaniechanie kontroli instytucjonalnej 
służb specjalnych utrudniało sprawowanie 
skutecznego nadzoru nad wykonywaniem 
ich ustawowych zadań.

Kolegium do spraw Służb Specjalnych, 
jako organ opiniodawczodoradczy Rady 
Ministrów w sprawach ich programo
wania, nadzorowania i koordynowania 
działalności, nie w pełni realizowało za
dania określone w ustawie o ABW i AW 

oraz planach pracy Kolegium, w tym obo
wiązku opiniowania dokumentów plani
stycznych i sprawozdawczych z działalno
ści służb. Przebieg posiedzeń Kolegium 
był dokumentowany w protokołach, 
z uwzględnieniem podejmowanych roz
strzygnięć i wygłaszanych opinii, jednak 
pomimo obowiązku prawnego, sekretarz 
Kolegium nie prowadził rejestru ocen 
lub opinii Kolegium i decyzji przewod
niczącego Kolegium oraz harmonogramu 
ich realizacji. W ocenie NIK stanowiło 
to istotne utrudnienie w sprawowaniu 
nadzoru nad realizacją tych decyzji.

Krytyczna ocena NIK dotycząca nie
udostępnienia kontrolerom części doku
mentów zawierających przepisy regulujące 
prowadzenie czynności operacyjnoroz
poznawczych była przedmiotem zastrze
żeń zgłoszonych przez obu szefów Agencji 
do Kolegium NIK. Zastrzeżenia te zosta
ły oddalone przez Kolegium Najwyższej 
Izby Kontroli.

Biorąc pod uwagę stwierdzone nie
prawidłowości i uchybienia, NIK uznała 
za niezbędną m.in. realizację następują
cych wniosków:

 • objęcie skutecznym nadzorem Preze
sa Rady Ministrów działalności Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 
Wywiadu, między innymi przez określanie 
zadań i rozliczanie z ich wykonania, zacho
wując przy tym formę pisemną oraz zleca
nie przeprowadzania kontroli działalności 
merytorycznej tych służb podległym sobie 
organom kontrolnym;

 • podjęcie przez Prezesa Rady Ministrów 
działań, które spowodują przedkładanie 
przez szefów ABW i AW wszystkich doku
mentów i materiałów niezbędnych dla po
trzeb kontroli NIK;
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 • prowadzenie przez sekretarza Kolegium 
do spraw Służb Specjalnych rejestru ocen 
lub opinii Kolegium, a także decyzji Prezesa 
Rady Ministrów wraz z harmonogramem 
ich realizacji.

W 2014 roku NIK przesłała do najważ
niejszych osób w państwie, w trybie nie
jawnym, informacje z kolejnej kontroli do
tyczącej nadzoru nad służbami specjalny
mi, przeprowadzonej przez Departament 
Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
NIK21. Prezes Izby – ze względu na wagę 
ustaleń – podjął jednak decyzję o upu
blicznieniu najważniejszych wyników 
tej kontroli.

Rezultaty kolejnej kontroli służb po
twierdziły wcześniejsze ustalenia. Obo
wiązujące przepisy nadal ograniczały moż
liwość sprawowania skutecznego nadzoru 
nad służbami specjalnymi przez Prezesa 
Rady Ministrów. Premier pozbawiony był 
m.in.: pełnej wiedzy na temat procedur 
wewnętrznych obowiązujących w służbach 
specjalnych i kontroli poprawności działań 
operacyjnorozpoznawczych w konkret
nych, zakończonych sprawach. W istocie 
więc ustawodawca zobowiązał premiera 
do nadzoru nad służbami specjalnymi, 
dając mu ograniczone możliwości wery
fikowania przekazywanych przez nie in
formacji. Taki stan powodował, że w wielu 
obszarach służby specjalne, pozbawione 
zewnętrznego cywilnego nadzoru, kon
trolowały same siebie.

Funkcję organu opiniodawczodorad
czego w sprawach programowania, nad
zorowania i koordynowania działalności 

21 Kontrola: Realizacja�przez�organy�państwa�nadzoru�nad�służbami�prowadzącymi�czynności�operacyjno-roz-
poznawcze, nr P/13/099.

służb specjalnych sprawuje Kolegium 
do spraw Służb Specjalnych. Najwyższa 
Izba Kontroli stwierdziła, że decyzje po
dejmowane przez przewodniczącego 
Kolegium (premiera) w trakcie posiedzeń, 
w formie poleceń kierowanych do szefów 
służb specjalnych, organów administra
cji i członków Kolegium, odnoszące się 
do obszarów działania tych podmiotów, 
w znacznym stopniu nie były następnie 
weryfikowane, bo nie pozwalały na to prze
pisy. Zdaniem Izby brak systemowego 
rozwiązania służącego monitorowaniu 
stopnia realizacji ocen i opinii Kolegium, 
jak również decyzji Przewodniczącego, 
pozbawia te organy możliwości bieżącej 
analizy wykorzystania stanowisk tego gre
mium oraz ich przydatności do realizacji 
zadań przez służby specjalne.

Wyniki opisanych wyżej dwóch kon
troli przeprowadzonych w ciągu kilku
nastu lat przyniosły połowiczny skutek. 
Najwyższa Izba Kontroli odnotowała pod
jęte przez Prezesa Rady Ministrów dzia
łania legislacyjne mające na celu reformę 
służb specjalnych z uwzględnieniem ko
nieczności utworzenia niezależnego organu 
nadzoru nad nimi i tym samym rozwią
zania problemów stwierdzonych podczas 
kontroli. Wykorzystując ustalenia kontroli, 
Prezes NIK zgłosił uwagi do projektu usta
wy o Komisji Kontroli Służb Specjalnych. 
Wyraził nadzieję, że wnioski NIK pomo
gą w uregulowaniu tak ważnego obszaru 
funkcjonowania państwa w sposób umoż
liwiający kontrolowanie i skuteczne nadzo
rowanie służb specjalnych przez niezależny 
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od nich, zewnętrzny organ. Oczekiwanie 
to pozostaje niestety nadal aktualne.

Z drugiej zaś strony kontrole te są nie 
do przecenienia. Wykazały nieprawidłowo
ści o charakterze systemowym oraz uświa
domiły nie tylko decydentom, ale rów
nież obywatelom, konieczność gruntow
nych zmian.

Pozyskiwanie bilingów
Brak skutecznego nadzoru nad służbami 
specjalnymi skonfrontowaliśmy z prze
strzeganiem przez te służby oraz sądy, 
prokuraturę i inne instytucje procedur 
przy pozyskiwaniu bilingów, o których 
mowa w art. 180c i d ustawy – Prawo te
lekomunikacyjne22.

W ocenie NIK23, system pozyskiwania 
i przetwarzania danych zapewniał realiza
cję ustawowych zadań przez kontrolowane 
podmioty. Wprowadzone zasady i proce
dury umożliwiały sprawne pozyskiwanie 
danych w związku z prowadzonymi postę
powaniami. Możliwość sięgania po dane 
telekomunikacyjne mieli jedynie upoważ
nieni pracownicy i funkcjonariusze, a krąg 
osób posiadających takie upoważnienie 
był ściśle określony.

Stwierdzone nieprawidłowości wiązały 
się m.in. z: przypadkami nieprzestrze
gania obowiązujących przepisów, zasad 
i procedur oraz naruszenia tajemnicy te
lekomunikacyjnej; pozyskiwaniem danych 

22  Ocena ta została wydana na podstawie badania strony organizacyjno-formalnej uzyskiwania przez uprawnio-
ne podmioty danych telekomunikacyjnych. Ze względu na ograniczenia ustawowe kompetencji kontrolnych 
NIK, przedmiotem kontroli nie mogła być ocena zasadności pozyskiwania danych telekomunikacyjnych.

23 Kontrola: Uzyskiwanie�i�przetwarzanie�przez�uprawnione�podmioty�danych�z�bilingów,�informacji�o�lokalizacji�
oraz�innych�danych,�o�których�mowa�w�art.�180�c�i�d�ustawy�Prawo�telekomunikacyjne, nr P/12/191.

24 Po nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne z 16.11.2012 (Dz.U. z 2012 r. poz. 1445) termin 
ten od 21.1.2013 uległ skróceniu do 12 miesięcy.

za pośrednictwem sieci telekomunika
cyjnej i systemów teleinformatycznych 
niespełniających wymagań technicz
nych i organizacyjnych; żądaniem udo
stępnienia danych telekomunikacyjnych 
za okres przekraczający 24 miesiące24, 
nieusuwaniem zbędnych danych tele
komunikacyjnych; brakiem właściwego 
nadzoru nad realizowanymi działaniami, 
w tym w szczególności nad przestrzega
niem przez przedsiębiorców telekomu
nikacyjnych obowiązków określonych 
w Prawie telekomunikacyjnym.

W ocenie NIK, obowiązujące przepisy 
w zakresie pozyskiwania przez uprawnio
ne podmioty danych telekomunikacyjnych 
nie chronią w stopniu wystarczającym praw 
i wolności obywatelskich przed nadmierną 
ingerencją ze strony państwa. Niejednolitość 
i ogólnikowość przepisów uprawniających 
do pozyskiwania danych może nasuwać wąt
pliwości co do współmierności stosowanych 
ograniczeń praw i wolności obywatelskich 
w sferze wolności komunikacji z zasadami 
określonymi w Konstytucji RP.

Należy ponadto zauważyć, że obowią
zujący system zbierania informacji do
tyczących wykorzystania przez organy 
państwa danych z bilingów, informacji 
o lokalizacji oraz innych danych, o któ
rych mowa w art. 180c i d ustawy – Prawo 
telekomunikacyjne nie pozwala na okre
ślenie rzeczywistej liczby dokonywanych 
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sprawdzeń. Nie istnieją również mechani
zmy kontroli o charakterze zewnętrznym, 
które pozwoliłyby na weryfikację zakre
su wykorzystywania danych telekomuni
kacyjnych przez uprawnione podmioty, 
a w szczególności zasadności ich pozy
skiwania i przetwarzania. Zdefiniowa
ne przez nas problemy są niestety nadal  
aktualne.

Ruch drogowy
Przed kilkoma laty zajęliśmy się niezwy
kle istotnym problemem bezpieczeństwa 
na polskich drogach25. Spośród wielu kon
troli z tego obszaru, jedną z pierwszych, 
którą przeprowadził nasz departament 
była kontrola działań Policji na rzecz bez
pieczeństwa obywateli w ruchu drogo
wym. Jako cel postawiliśmy sobie do
konanie oceny działań podejmowanych 
przez Policję dla zapewnienia uczestnikom 
ruchu drogowego szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa oraz wskazanie rozwią
zań organizacyjnych i przedsięwzięć war
tych spopularyzowania, jako tzw. dobre 
praktyki.

W wyniku tej kontroli zostały podjęte 
m.in. następujące działania:

 • w 2013 r. zwiększono o 1226 liczbę 
etatów w pionie ruchu drogowego Policji 
w stosunku do roku 2012. Na koniec 2013 r. 
pion ruchu drogowego liczył 9230 etatów, 
co w rezultacie pozwoliło na wzrost liczby 
policjantów pełniących służbę na drogach;

 • dokonano zmian w organizacji kursów 
specjalistycznych ruchu drogowego, włą
czając do realizacji tego zadania Szkoły 

25 Megainformacja Bezpieczeństwo�ruchu�drogowego, nr ewid. 148/2014/KPB, listopad 2014 r.

Policji w Katowicach i Słupsku, co pozwo
liło na zwiększenie liczby szkoleń.

W trakcie kontroli stwierdziliśmy m.in., 
że spośród 7533 policjantów ruchu drogo
wego zatrudnionych w terenowych jed
nostkach Policji, tylko 4284 (56,9%) ukoń
czyło kurs specjalistyczny w zakresie ruchu 
drogowego (RD), wymagany na mocy § 2 
i § 4 zarządzenia nr 609 KGP w sprawie 
pełnienia służby na drogach. Przyczyną 
tego stanu rzeczy był m.in. niewydolny 
w stosunku do potrzeb system szkoleniowy 
Policji. W 2012 r. na kursach RD przeszko
lono jedynie 19,6% zgłoszonych funkcjo
nariuszy, a w I połowie 2013 r. – 15,6%.

Efektem naszych ustaleń i wniosków 
było podjęcie decyzji przez ówczesnego 
Komendanta Głównego Policji o mody
fikacji systemu szkolenia i doskonalenia 
zawodowego w Policji. W rezultacie, w zna
czący sposób zwiększono między innymi 
szkolenia policjantów ruchu drogowego 
dotyczące udzielania profesjonalnej pierw
szej pomocy poszkodowanym w wyniku 
wypadków drogowych.

W dotychczasowej praktyce prezes NIK 
niezwykle rzadko i jedynie w najważniej
szy sprawach prezentuje Sejmowi wyniki 
kontroli NIK. Tak było w 2014 r., kiedy 
przedstawił przygotowaną przez nasz 
departament „megainformację” doty
czącą bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w Polsce.

Zawarte w nim wnioski i rekomenda
cje dotyczyły:

 • utworzenia na mocy ustawy krajo
wego Systemu Zarządzania i Kontroli 
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Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz 
powierzenia koordynacji działań w ramach 
tego systemu jednemu organowi;

 • zapewnienia stabilnego finansowania 
zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego;

 • budowy systemu planowania i analizy 
efektów podejmowanych działań;

 • wprowadzenia niezbędnych zmian 
w obowiązujących przepisach, w tym 
między innymi dotyczących automatycz
nego nadzoru nad ruchem drogowym 
(tryb nakładania mandatów za przekro
czenie prędkości, karanie cudzoziemców 
dopuszczających się naruszeń przepisów 
ruchu drogowego);

 • modernizacji infrastruktury, ze szcze
gólnym uwzględnieniem rozwiązań 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu dro
gowego;

 • zwiększenia nadzoru nad kwestiami 
związanymi ze stanem technicznym po
jazdów;

 • zwiększenia skuteczności działania służb 
ratowniczych;

 • promocji właściwych zachowań wśród 
uczestników ruchu drogowego.

Niektóre z tych wniosków już zreali
zowano. I tak:

 • powstało Polskie Obserwatorium Bez
pieczeństwa Ruchu Drogowego, groma
dzące dane BRD;

 • uruchomiono program modernizacji 
służb mundurowych, w tym Policji (obec
nie kontrolowany przez nasz departament);

 • zwiększono liczbę policjantów na dro
gach z ośmiu do dziesięciu tysięcy, jedno
cześnie intensyfikując szkolenia, o czym 
wspomniano wyżej;

 • zmieniono przepisy dotyczące kontroli 
stanu technicznego pojazdów;

 • trwa rozbudowa automatycznego sys
temu nadzoru nad ruchem drogowym;

 • wyeliminowano wiele nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu poszczególnych skon
trolowanych podmiotów.

Trzeba jednak otwarcie przyznać, że 
w spra wach zasadniczych wiele pozosta
ło jeszcze do zrobienia. Nadal nie może
my powiedzieć, że stworzyliśmy sprawnie 
działający system bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Nie wyznaczono wyposażo
nej w odpowiednie kompetencje instytu
cji wiodącej. Nie zapewniono stabilnych 
źródeł finansowania realizacji zadań doty
czących bezpieczeństwa ruchu drogowe
go. Nie dokończono reorganizacji struk
tur odpowiedzialnych za funkcjonowanie 
systemu nadzoru nad ruchem drogowym.

Jednak, podobnie jak we wcześniej opi
sanych kontrolach, także i tym razem naj
ważniejsze było zwrócenie uwagi na palą
cy problem zapewnienia bezpieczeństwa 
na polskich drogach. Pomimo zauważalne
go postępu, na polskich drogach nadal ginie 
blisko 3 tysiące ludzi rocznie, co stawia 
nas na jednym z ostatnich miejsc w Unii 
Europejskiej.

Zabezpieczenie 
przeciwpożarowe
Na koniec przybliżę wyniki kontroli 
na szych poprzedników. Uzmysławiają 
nam one, jak daleką drogę przebyliśmy 
Znamienne, że do początku lat dziewięć
dziesiątych, gdy dopiero tworzono zręby 
nowoczesnych instytucji zajmujących się 
szeroko rozumianym bezpieczeństwem 
wewnętrznym, NIK w pewnym sensie 
wchodziła w ich rolę. Moim zdaniem, 
zarówno sama kontrola, jak i przyjęte 
do realizacji wnioski dotyczące stanu 
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zabezpieczenia przeciwpożarowego do
mów dziecka26 oraz kontrola stanu zabez
pieczenia przeciwpożarowego i ochrony 
środowiska baz i składów paliwowych27 
zapobiegły nie tylko potencjalnym, ale i re
alnym zagrożeniom wynikającym wprost 
z bardzo poważnych nieprawidłowości 
stwierdzonych przez kontrolerów NIK28.

Ustalono, że w 17 spośród 20 skontrolo
wanych domów dziecka określone w prze
pisach warunki dla dróg ewakuacyjnych 
nie były spełnione. Odporność ogniowa 
elementów konstrukcyjnych tych dróg 
nie zawsze odpowiadała wymaganej kla
sie. Stosowano palną konstrukcję i wydzie
lenia dróg ewakuacyjnych. Pod biegami 
ewakuacyjnych klatek schodowych lokali
zowano pomieszczenia gospodarcze, wy
konane z materiałów palnych. Stosowano 
palny wystrój dróg ewakuacyjnych. Ściany 
korytarzy i klatek schodowych obłożono 
boazeriami z drewna lub materiałów drew
nopochodnych, a podłogi wykładzinami 
dywanowymi nieposiadającymi atestu 
niepalności.

W 10 kontrolowanych obiektach utrud
niono bądź uniemożliwiono ewakuację 
w wypadku zagrożenia pożarowego przez 
zamontowanie nieotwieralnych krat w ok
nach. Sposób użytkowania klatek schodo
wych i korytarzy powodował utrudnienie 
możliwości ewakuacyjnych. Stwierdzono 
zamykanie na stałe wyjść ewakuacyjnych 
lub wyłączanie klatek schodowych i części 

26 ANIK 240/4: Stan�zabezpieczenia�przeciwpożarowego�Domów�Dziecka.
27 ANIK 235/8: Stan�zabezpieczenia�przeciwpożarowego�i�ochrony�środowiska�baz�i�składów�paliwowych.
28 Po powołaniu Państwowej Straży Pożarnej, jednym z zadań powierzonych tej formacji był nadzór nad prze-

strzeganiem przepisów przeciwpożarowych, między innymi w formie czynności kontrolno-rozpoznawczych. 
Dopiero wówczas podjęto w NIK decyzje o zaprzestaniu realizacji planowych kontroli stanu zabezpieczenia 
przeciwpożarowego. 

korytarzy z układu komunikacyjnego 
Ustawiano na nich meble i inne przedmioty, 
zawężające szerokość dróg ewakuacyjnych. 
Drzwi wejściowe do budynków otwierały 
się w kierunku przeciwnym do kierunku 
ewakuacji. W 10 domach dziecka nie okre
ślono zasad organizacji przebiegu ewakuacji 
oraz zadań dla personelu. Nie przeprowa
dzano również ćwiczeń.

W II półroczu 1992 r. Najwyższa Izba 
Kontroli przeprowadziła również kontrolę 
stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego 
i ochrony środowiska w bazach i składach 
paliwowych.

Stan techniczny urządzeń dystrybucyj
nych w kontrolo wanych bazach i składach 
stwarzał istotne zagrożenie. Instalacje au
tonalewaków oraz bramownic kolejowych 
były w znacznym stopniu zużyte technicz
nie, wskutek czego występowały wycie
ki produktów naftowych. Z powodu nie
szczelności zaworów, do studzienki mani
pulacyjnej jednego ze zbiorników wyciekał 
olej napędowy. W składach MON część 
zbior ników nie była w ogóle wyposażona 
w armaturę nalewową (króćce) oraz rury 
odpowietrzające, wskutek czego napełnia
nie zbiorników następowało bezpośrednio 
z cystern.

Kontrola wykazała, że jednostki admi
nistrujące bazami i składami produktów 
naftowych nie zawsze przywiązywały wagę 
do zachowania sprawności i należytego 
stanu technicznego instalacji uziemiających 
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i odgromowych, zaniedbując obo wiązek 
przeprowadzania stosownych badań kon
trolnych i bieżące go usuwania usterek.

W zlokalizowanych na terenach kom
pleksów leśnych bazach paliwowych nie zo
stały wykonane pasy ochronne wokół par
ków zbiorników oraz urządzenia i instalacje 
technologiczne uniemożliwiające rozprze
strzenianie się ognia.

W składach wojskowych podziemne 
zbiorniki posadowione były bezpośred
nio w gruncie, bez wykonania pod nimi 
warstw ochronnouszczelniających. 
Samochodowe stanowiska nalewowe 
zlokalizowano na drogach o nawierzchni 
żwirowej, nieprzystosowanej do zmywania 
roz lewisk. Brak utwardzonego podłoża, 
zabezpieczającego grunt przed przesiąka
niem produktów naftowych, stwierdzono 
też pod urzą dzeniami dystrybucyjnymi.

Zaprezentowane wyżej ustalenia, a zwła
szcza realizacja wniosków NIK po kontroli 
domów dziecka i baz paliwowych potwier
dzają wcześniej postawioną tezę, że ak
tywność Izby w tym obszarze w znaczący 
sposób przyczyniła się do usunięcia bardzo 

poważnych nieprawidłowości, których 
skutki mogłyby okazać się katastrofalne.

Uwagi końcowe
W opracowaniu starałem się przybliżyć 
wyniki kontroli, które – choć w różnym 
stopniu – wywarły realny wpływ na po
prawę stanu bezpieczeństwa wewnętrz
nego w naszym kraju. 

Ze względu na ograniczone ramy ar
tykułu, z konieczności pominąłem wiele 
równie ważnych badań przeprowadzo
nych przez Departament Porządku i Bez
pieczeństwa Wewnętrznego, których wy
niki przyczyniły się do konkretnych zmian 
w prawie i usprawniły działania służb od
powiedzialnych za ten ważny dla państwa 
obszar. Jest to powód do satysfakcji zarów
no obecnych kontrolerów, jak i naszych 
poprzedników.

MAREK BIEŃKOWSKI
p.o. dyrektor Departamentu Porządku
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK

Słowa kluczowe: stulecie NIK, jubileusz, bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, Policja, służby 
specjalne, cyberbezpieczeństwo, ochrona przeciwpożarowa 

Key words: centenary of NIK, jubilee, internal security of the country, Police, special services, 
cyber security, fire protection
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Setna rocznica utworzenia Najwyższej Izby Kontroli skłania do  refleksji 
nad rolą naczelnego organu kontroli w zmieniających się warunkach spo
łecznych i politycznych. Stanowi okazję do podsumowań dorobku kontro
lerskiego Izby i próby odpowiedzi na pytanie, czy ustalenia kontroli NIK 
ujawniały nieprawidłowości istotne dla funkcjonowania państwa i stymu
lowały zmiany w otaczającym nas świecie. Jego bardzo ważnym elementem 
jest system ochrony zdrowia. Artykuł przybliża ewolucję systemu i wpływ 
działalności kontrolnej NIK na konkretne przeobrażenia, możliwe dzięki 
realizacji inwestycji, zakupom oraz wykorzystaniu aparatury medycznej.

Kontrola państwowa 
w systemie ochrony zdrowia

Inwestycje i wykorzystanie aparatury medycznej

PIOTR WASILEWSKI

Wstęp
Prezentowane tu subiektywne spojrzenie 
autora, wynikające z jego zainteresowań za
wodowych, będzie dotyczyło tylko wycinka 
działalności Izby dotyczącej tytułowej pro
blematyki; szczupłość miejsca nie pozwala 
bowiem na dokonywanie szerszych ana
liz. Okres będący przedmiotem rozważań 
ograniczono do ostatnich pięćdziesięciu lat, 
z których dwadzieścia stanowi także okres 
pracy autora w Najwyższej Izbie Kontroli.

Artykuł ma na celu nie tylko przybli
żenie szczegółowych ustaleń wybranych 
kontroli, ale także ich przedstawienie na tle 
zmieniających się warunków funkcjono
wania systemu ochrony zdrowia w naszym 

kraju i dokonujących się w nim przemian. 
Niezależnie od obowiązujących w danym 
okresie regulacji prawnych i rozwiązań or
ganizacyjnych, można – upraszczając – wy
różnić trzy podstawowe obszary.
1. Zasoby służące zaspokajaniu potrzeb 
zdrowotnych, a więc kadrę medyczną, spe
cjalistyczny sprzęt i odpowiednio przy
gotowane miejsca udzielania świadczeń.
2. Źródła ich finansowania, publiczne – bu
dżet państwa, budżety jednostek samo
rządu terytorialnego (JST), przychody 
ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
ale także prywatne – środki gospodarstw 
domowych, czy pracodawców.
3. Regulacje prawne określające model or
ganizacyjny systemu, zasady jego finanso
wania oraz sposób udzielania świadczeń.
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Analizując wyniki kontroli NIK, w od
niesieniu do wskazanych obszarów, może
my stwierdzić, że wiele zidentyfikowanych 
przez Izbę w okresie półwiecza problemów 
ochrony zdrowia pozostawało aktualnych, 
niezależnie od istniejących uwarunkowań 
politycznych i społecznych. Zupełnie inna 
była jednak skala tych zjawisk i przyczy
ny ich występowania. Artykuł poświę
cono problematyce związanej z realiza
cją inwestycji, w tym zakupom i wyko
rzystaniu sprzętu i aparatury medycznej. 
W obszarze tym skupiały się liczne pro
blemy dotyczące całego systemu ochrony 
zdrowia. Co charakterystyczne, podjęcie 
działań w celu realizacji niektórych wnio
sków Najwyższej Izby Kontroli, przez lata 
ignorowanych, wymusiło dopiero nasze 
członkostwo w Unii Europejskiej i zwią
zane z nim zobowiązania.

Lata 70. XX wieku  
i centralne planowanie
W obowiązującym wówczas systemie spo
łecznopolitycznym zdrowie traktowane 
było jako dobro społeczne, a cechą służby 
zdrowia w PRL miała być jej jednolitość 
i kompleksowość, polegająca na unifikacji 
instytucji opieki zdrowotnej pod wzglę
dem funkcjonalnym i organizacyjnym 
oraz podporządkowaniu ich kierowniczym 
organom państwa1. Kluczowym aktem 
prawnym, który ukształtował ówczesny 
system opieki zdrowotnej była ustawa 
z 28 października 1948 r. o zakładach 

1 I. Jach-Męczekalska: Prawne�aspekty�transformacji�systemu�ochrony�zdrowia�w�Polsce�po�1989�roku.�Inter-
dyscyplinarne�studium�z�zakresu�nauk�o�zdrowiu�i�nauk�prawnych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu, praca doktorska s. 95-98.

2 Dz.U. nr 55 poz. 434.
3 Op.cit. s. 109-110.

społecznych służby zdrowia i planowej 
gospodarce w służbie zdrowia2. Na pod
stawie tej ustawy powstał model orga
nizacyjny ochrony zdrowia, wzorowany 
na rozwiązaniach radzieckich, którego 
cechą było centralne planowanie. Proces 
ten dotyczył również rozmieszczenia le
karzy i zapewnienia odpowiedniej obsady 
personalnej społecznym zakładom służby 
zdrowia.

Kolejnymi regulacjami prawnymi opieka 
medyczna została całkowicie oddzielo
na od systemu ubezpieczeń społecznych 
i zorganizowana w państwową służbę 
zdrowia bazującą na systemie budżeto
wym i nakazoworozdzielczym. Nastąpiło 
ograniczenie autonomii prawnej, orga
nizacyjnej i finansowej wszystkich pla
cówek służby zdrowia w naszym kraju. 
Dokonano tego przez całkowitą nacjo
nalizację. Upaństwowieniu podlegały 
wszystkie szpitale, przychodnie i apteki, 
a cała służba zdrowia w PRL była finanso
wana z budżetu państwa. Państwo wzięło 
więc na siebie całkowitą odpowiedzialność 
za stan zdrowia ludności3. Powszechny, 
równy i bezpłatny dostęp do świadczeń 
był jednak raczej założeniem ideologicz
nym, a jego realizacja w praktyce napoty
kała poważne trudności. Nadmierna cen
tralizacja systemu prowadziła do trakto
wania pacjenta w sposób przedmiotowy, 
a brak konkurencji ze strony podmiotów 
prywatnych nie  sprzyjał efektywno
ści. Występowały trudności w dostępie 
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do specjalistów, rejonizacja utrudnia
ła wybór lekarza, brakowało rachunku 
ko sztów w lecznictwie otwartym i za
mkniętym, opóźnione było wprowadza
nie zaawansowanych technologii medycz
nych w porównaniu z innymi państwami 
europejskimi. Służba zdrowia w Polsce 
Lu do wej była przedmiotem ocen twór
ców nieoficjalnych raportów. Najbardziej 
głośny był raport Konwersatorium „Do
świadczenie i Przyszłość”, który powstał 
w  1978  r. pod  auspicjami Kolegium 
Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej. 
Konwersatorium było stowarzyszeniem 
o charakterze społecznym nieposiadają
cym statutu ani władz4.

Wiele krytycznych uwag dotyczących 
funkcjonowania systemu formułowała 
także Najwyższa Izba Kontroli. Mate ria
ły z tych kontroli były jednak przeznaczo
ne do użytku służbowego i wiedzy o nich 
nie upowszechniano, tak jak ma to miejsce 
obecnie. W 1970 r. przeprowadzono ogól
nopolską kontrolę dotyczącą gospodarki 
sprzętem i aparaturą medyczną. Ba da nia 
kontrolne zrealizowano na terenie trzech 
województw: białostockiego, gdańskie
go i lubelskiego oraz czterech miast wy
dzielonych – Warszawy, Łodzi, Krako wa 
i Po znania. Kontrolą objęto Ministerstwo 
Zdrowia i Opieki Społecznej – Departa
ment Techniki i Zaopatrzenia, Centralę Za
o patrzenia Lecznictwa „Cezal”, 16 wydzia
łów zdrowia i opieki społecznej prezydiów 
rad narodowych, 7 zakładów naprawczych 

4 Konwersatorium powstało z inicjatywy Stefana Bratkowskiego i Bogdana Gotowskiego, którym w przygoto-
waniach pomagał Andrzej Wielowieyski. Celem było stworzenie ośrodka dyskusyjnego otwartego zarówno 
na kręgi niezależnej inteligencji, jak i na reformistycznie nastawione środowiska partyjne.

5 Opracowanie zbiorcze wyników kontroli w zakresie gospodarki sprzętem i aparaturą medyczną, Zespół 
Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NIK, Warszawa, kwiecień 1971 r., nr ewid. 34. 

sprzętu medycznego, 35 zakładów służ
by zdrowia oraz 7 akademii medycznych. 
Analiza opracowania zbiorczego wyników 
kontroli5 wskazuje, że poza przedstawie
niem nieprawidłowości stwierdzanych 
w poszczególnych jednostkach kontrolo
wanych starano się formułować wnioski 
systemowe, dotyczące usprawnienia funk
cjonowania ówczesnego, scentralizowanego 
modelu zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę 
medyczną. Jednak, jak dostrzeżono już 
we wstępie do raportu, tego rodzaju dzia
łania Izby były w okresie wcześniejszym 
nieskuteczne: „W ostatnim dziesięcioleciu 
gospodarka sprzętem i aparaturą medyczną 
badana była przez Najwyższą Izbę Kontroli 
trzykrotnie. W wyniku poprzednich kon
troli, podejmowane przez administrację 
służby zdrowia środki polegały przede 
wszystkim na usuwaniu stwierdzonych 
nieprawidłowości. Nie ulegał natomiast 
istotniejszym zmianom sam system gospo
darki i zaopatrzenia. Toteż, po dokonanych 
akcjach zagospodarowania nieczynnej apa
ratury, sytuacja ulegała ponownemu pogar
szaniu się…”. Również wspomniana kontro
la z 1970 r. dostarczyła licznych przykładów 
wadliwego wykorzystywania aparatury 
me dycznej. Działo się to w sytuacji gdy, 
jak zauważono w opracowaniu zbiorczym 
wyników kontroli: „…rozpiętość między 
poziomem wyposażenia naszych placó
wek leczniczych i naukowobadawczych, 
a poziomem istniejącym w krajach wyso
ko rozwiniętych nie tylko nie zmniejszyła 
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się w ostatnich latach, ale uległa dalszemu 
powiększeniu. Według oceny Centralnego 
Ośrodka Techniki Medycznej opóźnienia 
w tym zakresie szacuje się na ok. 1015 lat. 
Na niekorzyść naszego lecznictwa wypa
dają również porównania z poziomem wy
posażenia placówek leczniczych w innych 
krajach socjalistycznych”.

W trakcie kontroli zastrzeżenia wzbu
dziło wykorzystanie ponad 550 aparatów 
medycznych, których wartość wynio
sła ponad 89 mln ówczesnych złotych. 
Największą grupę wśród nich (248 apara
tów o łącznej wartości 39 mln zł) stanowiła 
aparatura nowa, zakupiona przynajmniej 
rok wcześniej, a nierzadko przed kilku laty, 
która do dnia kontroli nie została zastosowa
na. Ponad rok oczekiwało na uruchomienie 
ok. 40% badanych aparatów rentgenowskich 
przydzielonych zakładom opieki zdrowotnej 
w 1969 r. Sprawa była bulwersująca, bo
wiem, jak wskazano w materiale, wśród znaj
dujących się wówczas w kraju 4500 aparatów 
rentgenowskich dominowały egzemplarze 
technicznie zużyte i jedynie brak możliwości 
wymiany zmuszał do ich dalszej eksploata
cji. Nieużytkowanie zakupionego niekiedy 
nawet pięć lat wcześniej sprzętu medyczne
go stwierdzono także m.in. w odniesieniu 
do sprowadzanych z zagranicy zestawów 
sterylizacyjnych. Działo się to w sytuacji, 
gdy w niektórych placówkach eksploato
wano jeszcze sterylizatory sprzed II wojny 
światowej, które powinny być już dawno 
wycofane z użytku. Najwyższa Izba Kontroli 
stwierdziła również kuriozalną praktykę 
polegającą na tym, iż w wielu wypadkach 
nieużytkowaną aparaturę, po kilkuletnim 
składowaniu w jednym szpitalu, przerzuca
no do innego, gdzie również nie była użyt
kowana.

Analizując wyniki kontroli starano się 
wskazać przyczyny stwierdzonych nie
prawidłowości. Jedną z podstawowych 
był brak koordynacji między terminami 
dostaw nowej aparatury, a demontażem 
istniejącej oraz zabezpieczeniem wyko
nawstwa robót adaptacyjnych. Innymi 
przyczynami było niedostarczenie odpo
wiednich urządzeń towarzyszących, nie
zbędnych dla funkcjonowania zakupionej 
aparatury, a także materiałów, czy odczyn
ników umożliwiających realizację badań. 
Wreszcie kolejną przeszkodę stanowiła nie
wystarczająca liczba specjalistów, którzy 
potrafili uruchomić i obsłużyć aparaturę. 
Jak wykazała kontrola, nawet gdy udało się 
uruchomić dany aparat, często okazywało 
się, że gdy w trakcie eksploatacji uległ on 
awarii nie można go było ponownie uru
chomić, bo brakowało np. części zamien
nych. Ponadto wadliwa działalność służb 
technicznych nie zabezpieczała bieżącej 
konserwacji znacznej części aparatury.

W podsumowaniu wyników kontroli 
skrytykowano scentralizowany system do
konywania zakupów, w którym poszczegól
ne placówki, ubiegające się o aparaturę, czę
sto podawały nieprawdziwe dane o swoich 
potrzebach, aby zwiększyć szanse w ubie
ganiu się o deficytowy sprzęt. Starano się 
działać wyprzedzająco, w obawie iż kolejna 
szansa szybko się nie pojawi. Władzom 
wojewódzkim i akademickim zależało 
na pozytywnym załatwieniu wniosków 
swoich jednostek, nie były więc zaintere
sowane dociekaniem, czy zawarte w nich 
dane odpowiadały stanowi faktycznemu. 
Dlatego też, z zasady, popierały przedkła
dane im wnioski. Analogicznie postępo
wali specjaliści wojewódzcy w danym 
obszarze medycyny, opiniujący wnioski, 
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którym również zależało na jak najlep
szym zaopatrzeniu placówek w nadzoro
wanym pionie. Tak opracowane i zaopi
niowane wnioski otrzymywała Centralna 
Komisja Rozdziału Aparatury działająca 
przy Centrali Zaopatrzenia Lecznictwa. 
Duża liczba spraw, którymi zajmowała 
się Komisja uniemożliwiała, w praktyce, 
zbadanie rzetelności danych zawartych 
we wnioskach i utrudniała podejmowa
nie racjonalnych decyzji. Dokonywany 
w ten sposób podział aparatury pogłę
biał istniejące zróżnicowanie regionalne 
w jej rozmieszczeniu. Jak wykazała kontro
la NIK, z ogólnej liczby 165 zarejestrowa
nych, według stanu na 1 stycznia 1967 r., 
foteli dentystycznych z wiertarką turbi
nową, połowa (82 sztuki) znajdowała się 
w dwóch miastach i dwóch wojewódz
twach (Warszawa – 22, Łódź – 20, woje
wództwo katowickie – 22 i gdańskie – 18).

We wszystkich kontrolowanych wo
jewództwach nadzór nad gospodarką 
aparaturą i sprzętem medycznym był 
bardzo słaby. Jak stwierdzono w podsu
mowaniu „W małym stopniu zwracano 
uwagę na racjonalne wyposażenie za
kładów służby zdrowia, odpowiadające 
zakresowi ich działalności, przeważnie 
nie badano stopnia wykorzystania apara
tury, nie przeciwdziałano w dostatecznym 
stopniu nieprawidłowościom na odcinku 
eksploatacji aparatury oraz tolerowano 
z zasady zaniedbania w zakresie jej kon
serwacji i napraw”.

Ustalenia kontroli NIK wskazywały, 
że ten scentralizowany model zarządzania 

6 Informacja o wynikach kontroli realizacji podstawowych inwestycji służby zdrowia i opieki społecznej, War-
szawa, czerwiec 1984 r., Zespół Inwestycji i Budownictwa, nr ewid. 54/84.

ochroną zdrowia, bez zasadniczych zmian, 
nie przetrwa próby czasu.

Lata 80. i opóźnione inwestycje
Scentralizowane zarządzanie ochroną 
zdro wia funkcjonowało jednak jeszcze 
przez kolejne dziesięciolecie, a gospodarka 
sprzętem i aparaturą medyczną nie popra
wiła się w tym czasie, na co wskazywały 
kolejne kontrole NIK. Zainteresowanie 
Izby w tym okresie koncentrowało się rów
nież na dużych inwestycjach związanych 
z budową nowych szpitali. Jedną z ciekaw
szych kontroli, dotyczących problematyki 
inwestycyjnej w ochronie zdrowia, podję
tych w pierwszej połowie lat osiemdzie
siątych, była kontrola realizacji podstawo
wych inwestycji w tym obszarze zrealizo
wana na wniosek Prezesa Rady Ministrów 
w I kwartale 1984 r.6 Skontrolowano reali
zację 22 inwestycji – budowę 16 szpitali, 
5 mniejszych obiektów (pawilony przyszpi
talne) oraz Instytutu Medycyny Morskiej 
i Tropikalnej w Gdyni, a także rozbudo
wę, połączoną z modernizacją, 5 domów 
opieki społecznej. Badaniami kontrolny
mi objęto także odpowiednie jednostki 
inwestorskie, a także 25 przedsiębiorstw 
budowlanomontażowych.

Pogłębiające się problemy funkcjonowa
nia państwa dotyczyły także sfery ochrony 
zdrowia. W dziesięciopunktowym pro
gramie rządu przedstawionym przez ów
czesnego prezesa Rady Ministrów gene
rała Wojciecha Jaruzelskiego i przyjętym 
przez Sejm PRL na posiedzeniu 12 lutego 
1981 r. założono, że w celu złagodzenia 
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najbardziej nabrzmiałych problemów 
ochrony zdrowia należy przyspieszyć bu
downictwo szpitalne. W opracowanym 
następnie przez Ministerstwo Zdrowia 
i Opieki Społecznej programie określo
no, jako zadanie minimum, przekazanie 
do użytku, w latach 1981–1985, obiektów 
szpitalnych dysponujących 26,9 tys. łóżek 
oraz domów opieki społecznej z 3309 miej
scami.

Realność tych założeń mogła budzić uza
sadnione wątpliwości. W latach 1976–1980 
przekazano bowiem do użytku obiek
ty szpitalne posiadające 15 907 łóżek, 
co stanowiło 56% zadań planu 5letnie
go. Ponadto, patrząc z dzisiejszej perspek
tywy, ówczesne planowanie inwestycji, 
jeśli chodzi m.in. o potrzebną liczbę łóżek, 
nie było oparte na rzetelnej analizie ist
niejących potrzeb zdrowotnych danej spo
łeczności.

Spośród 22 skontrolowanych inwestycji 
szpitalnych, realizacja 20 była opóźnio
na w stosunku do pierwotnych ustaleń. 
Opóźniono także przebudowę wszystkich 
pięciu skontrolowanych domów opieki 
społecznej. Na skutek przesuwania ter
minów zakończenia budowy zakładano, 
według aktualnych w czasie kontroli usta
leń, że cykl realizacji niektórych szpita
li będzie wynosił nawet kilkanaście lat. 
W przypadku jednego z nich – Centrum 
KlinicznoDydaktycznego Akademii Me
dycznej szacowano, że przekroczy on 16 lat. 
Faktycznie, jak potem się okazało, przery
wana w trakcie budowa tego ogromnego 
obiektu trwała znacznie dłużej.

7 Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 46 – Zdrowie oraz wyko-
nania planu finansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Warszawa, maj 2012 r.

Jak informowała Najwyższa Izba Kon  
troli, po  kontroli przeprowadzonej 
w 2012 r. dotyczącej wykonania budżetu 
państwa w 2011 r. w części 46 – Zdrowie7, 
a więc po 28 latach od wspomnianej kon
troli szpitala, nie osiągnięto założonego 
efektu, jakim było zakończenie inwesty
cji w 2011 r. i oddanie do użytkowania 
573 łóżek szpitalnych. Budowę placówki 
kończono w ramach programu wielolet
niego „Centrum Kli nicznoDydaktyczne 
Uniwersytetu Me dy cznego w Łodzi”.

Zaplanowaną w ustawie budżetowej 
kwotę 74 420 tys. zł, na wniosek inwe
stora – Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
– zmniejszano trzykrotnie. W efekcie wy
datkowano 6 200 tys. zł, tj. 100% planu 
po zmianach i zaledwie 8,3% planu przyję
tego pierwotnie w ustawie. Zaawansowanie 
realizacji inwestycji wyniosło 84% na ko
niec roku – tylko o 1 pkt procentowy wię
cej niż na koniec 2010 r. Przyczynami 
opóźnień w  realizacji inwestycji był 
spór sądowy z generalnym wykonawcą, 
w wyniku którego wstrzymano roboty 
oraz zmiany w programie funkcjonalno
użytkowym wprowadzone przez inwe
stora już w trakcie przedsięwzięcia i za
akceptowane przez Ministra Zdrowia 
decyzją z 22 stycznia 2010 r., co spowo
dowało konieczność opracowania nowej 
dokumentacji projektowej. Najwyższa 
Izba Kontroli oceniła jako przedwcze
sny i niegospodarny zakup, w grudniu 
2010 r. i I półroczu 2011 r., wyposażenia 
i aparatury medycznej dla budowanego 
Centrum, m.in. rezonansu magnetycznego 
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i tomografu komputerowego, za kwotę ogó
łem 11 115,3 tys. zł, w tym 291,4 tys. zł 
w 2011 r. Sprzęt ulokowano w pomieszcze
niach Centrum KlinicznoDydaktycznego 
i nie użytkowano.

W kolejnej kontroli – wykonania bu
dżetu państwa w 2012 r.8 stwierdzono, 
że pomimo upływu 37 lat od rozpoczę
cia budowy, szpital nie został przekaza
ny do użytkowania. Główną przyczyną 
opóźnienia był tym razem problem za
bezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. 
Inwestor zlecił wykonanie zabezpieczeń 
ze środków własnych, wyegzekwowanych 
od generalnego wykonawcy. Przeniesienie 
oddziałów szpitalnych ze szpitali uniwer
syteckich oraz miejskiego i wojewódzkie
go zaplanowano dopiero na III kwartał 
2013 r., a ich uruchomienie na początek 
roku akademickiego. Od początku re
alizacji inwestycji na budowę Centrum 
Klini cznoDydaktycznego wydatkowano 
ogółem 484 686 tys. zł, w tym dotacja bu
dżetu państwa wyniosła 483 264 tys. zł.

Jak widać, pomimo zmian ustrojowych 
i organizacyjnych oraz postępu technicz
nego, przewlekłość procesu inwestycyj
nego pozostawała istotnym problemem 
w systemie ochrony zdrowia. Wracając 
do wyników kontroli inwestycji z 1984 r. 
– w przypadku badanych zadań inwesty
cyjnych również podejmowano decyzje 
o wprowadzaniu zmian zakresów rzeczo
wych realizowanych inwestycji, niekiedy 
daleko idących. Zmiany te były główną 
przyczyną nieterminowych dostaw do
kumentacji technicznej i miały istotny 

8 Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2012 roku budżetu państwa w części 46 – Zdrowie oraz wyko-
nania planu finansowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Warszawa, maj 2013 r.

wpływ na opóźnienia w realizacji więk
szości skontrolowanych inwestycji. Ponadto 
wiązały się przeważnie z koniecznością 
wykonania robót dodatkowych i zamien
nych, co było również przyczyną opóź
nień. Jak wykazała kontrola, w przypadku 
wspomnianego już Centrum Kliniczno
Dy daktycznego, spośród 1080 opraco
wań projektowych, wykonanych do końca 
1983 r. – 311 uległo całkowitej dezaktu
alizacji, zaś 123 opracowania wymagały 
przeprojektowania, w tym m.in. doku
mentacja technologiczna kuchni i pralni. 
Niekiedy wprowadzane zmiany powo
dowały konieczność rozbiórki gotowych 
elementów i ponownego wykonania wielu 
robót. Na przykład na budowie Szpitala 
Miejskiego w Bełchatowie przewidziano 
wyburzenie ścianek działowych, zmianę 
układu połączeń instalacyjnych oraz mon
taż dodatkowych grzejników.

Już wówczas, mimo braku możliwości 
swobodnego wyjazdu fachowców na budo
wy w innych krajach, ujawniały się problemy 
z zapewnieniem odpowiedniego zatrudnie
nia, niezbędnego dla prawidłowego przebie
gu procesu inwestycyjnego. Przykładowo, 
na budowie Zespołu Szpitali w Suwałkach 
planowane na 1983 r. nakłady na roboty bu
dowlanomontażowe zostały wykorzystane 
w 53,1%. Zatrudnienie w „siłach własnych” 
generalnego wykonawcy PBOUP „Budopol
Pisz” wynosiło 87,4% w stosunku do plano
wanego, w tym w zawodach deficytowych 
(tynkarz, posadzkarz, malarz, stolarz itp.) 
– średnio 68%. Przedsiębiorstwo to wy
stąpiło wprawdzie, w listopadzie 1982 r., 
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do Urzędu Wojewódzkiego o po moc w po
zyskaniu 65 fachowców, lecz budowie „wy
pożyczono” tylko 13 takich pracowników.

Dodatkowym problemem były opóź
nione, bądź niepełne, dostawy niektó
rych materiałów, zwłaszcza do robót 
wykończeniowych, niekiedy istotnie 
ograniczające wykonawstwo tych prac. 
Na przykład w przypadku budowy Szpitala 
Wojewódzkiego w Bełchatowie – niepeł
ne dostawy kabli energetycznych oraz rur 
miedzianych były przyczyną opóźnień 
w wykonaniu instalacji gazów medycznych 
oraz podłączeń osprzętu specjalistyczne
go. Na budowie Szpitala Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wielkopolskim istotnymi 
przyczynami opóźnień robót instalacji 
sanitarnych i elektrycznych w bloku „C”, 
kuchni i aptece były przede wszystkim 
braki rur kanalizacyjnych, kształtek że
liwnych oraz kabli i przewodów elektrycz
nych. Na część tych materiałów uzyskano 
dodatkowe przydziały w marcu 1984 r.

Opóźnienia w realizacji inwestycji bu
dowlanych i brak odpowiedniej koordy
nacji procesu inwestycyjnego dostarczały 
licznych, kuriozalnych przykładów przed
wczesnego gromadzenia aparatury i sprzę
tu medycznego, mającego w przyszłości 
stanowić wyposażenie nowo tworzonych 
obiektów. Na przykład w przypadku bu
dowy Szpitala w Lublinie (planowany ter
min zakończenia – koniec 1990 r.) w latach 
1978–1984 zakupiono urządzenia i wypo
sażenie szpitalne o wartości ok. 6,5 mln zł, 
z czego do czasu kontroli zagospodarowano 
na terenie innych obiektów zaledwie 4,2%. 
Urzą dzenia i sprzęt o wartości 3,7 mln zł 
utraciły już (w latach 1982–1983) prawa 
gwarancyjne. Na budowie Szpitala Woje 
wódzkiego w Ciechanowie (planowany 

termin zakończenia lipiec 1985 r.) skła
dowano z  kolei zakupione, w  latach 
1975–1983, urządzenia i różne elemen
ty wyposażenia szpitalnego o warto
ści 30,6 mln zł. Urządzenia o wartości 
ok. 20 mln zł utraciły już prawa wynika
jące z gwarancji. Niewłaściwe były rów
nież warunki przechowywania niezago
spodarowanego sprzętu.

Wśród wniosków wynikających z kon
troli były także takie, które skierowano 
do ówczesnych decydentów – Mini stra 
Zdrowia i Opieki Społecznej, Minis tra Bu
downictwa oraz wojewodów. Wnioskowa
no m.in. o ponowne zbilansowanie moż
liwości wykonawczych i zadań budowla
nych w obszarze służby zdrowia na lata 
1984–1985, przy zapewnieniu odpo
wiedniej koncentracji środków i poten
cjału budowlanomontażowego; ustalenie 
oraz wdrożenie skutecznych zasad koordy
nacji zadań inwestycyjnych; wprowadze
nie i przestrzeganie zasady uzależniającej 
podejmowanie decyzji o rozpoczynaniu 
nowych inwestycji od właściwego przygo
towania ich do realizacji oraz zapewnienia 
odpowiednich nakładów i potencjału bu
dowlanomontażowego.

Jak pokazuje przykład Centrum Kli
nicznoDydaktycznego Uniwersytetu Me
dy czne go w Łodzi w praktyce tych wnio
sków nie udało się jednak zrealizować. 
Jednolitość organizacyjna systemu oraz ści
słe podporządkowanie decyzyjne central
nemu ośrodkowi w praktyce uniemożli
wiało skuteczną realizację dużych inwe
stycji. Pod koniec lat osiemdziesiątych 
dla wszystkich było już jasne, że dalsze 
funkcjonowanie systemu, którego założe
nia w praktyce okazały się niewykonalne, 
nie jest możliwe.
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Lata 90. i afera sprzętowa
Działania mające na celu naprawę sys
temu ochrony zdrowia podjęto także  
w 1989 r., gdy Polska znalazła się w gru
pie państw demokratycznych. Pojawiło 
się wiele istotnych projektów zmian sys
temowych. Jednak przyjęte w nich zało
żenia okazały się trudne do zrealizowania. 
Brakowało spójnej wizji przemian systemu 
ochrony zdrowia. Modyfikacje dokonywa
ne były cząstkowo, pod wpływem prze
obrażeń w innych obszarach życia spo
łecznogospodarczego. Dopiero z chwilą 
uchwalenia ustawy z 6 lutego 1997 r. o po
wszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym9, 
która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., 
zaczął w naszym kraju obowiązywać sys
tem ubezpieczeniowy. Polegał on na odej
ściu od finansowania opieki zdrowotnej 
z budżetu państwa. Jednak obok instytu
cji finansujących świadczenia zdrowotne 
w postaci kas chorych, możliwe było rów
nież opłacanie niektórych świadczeń wy
sokospecjalistycznych z budżetu państwa10. 
Jednocześnie, do 1999 r., większość pla
cówek ochrony zdrowia funkcjonowała 
jako jednostki budżetowe finansowane 
z budżetu państwa, z części których dys
ponentami byli Minister Zdrowia i Opieki 
Społecznej oraz wojewodowie. Szpitale bo
rykały się z wysokim zadłużeniem, co istot
nie ograniczało ich możliwości inwestycyj
ne. Taka sytuacja tworzyła warunki sprzy
jające nadużyciom i w efekcie, w połowie 
lat dziewięćdziesiątych, wybuchła afera 
sprzętowa. Grupa osób przekonała kie
rownictwa niektórych szpitali, że może 

9 Dz.U. nr 28 poz. 153, ze zm.
10 Op.cit. s. 151,155-156.

zapewnić od producentów darowiznę 
w postaci specjalistycznego sprzętu me
dycznego. Chętnych nakłaniano jednak 
do podpisania dokumentów, poświadczają
cych przyjęcie sprzętu, co miało być tylko 
nieistotną formalnością. Dyrekcje kilku
dziesięciu szpitali przyjęły tego rodzaju 
pomoc. Po pewnym czasie pojawiły się jed
nak żądania dokonania zapłaty za rzekomo 
darowany sprzęt. Naliczano przy tym od
setki. Kolejnym etapem była sprzedaż dłu
gów na rynku wierzytelności. Transakcje 
uważano za opłacalne ponieważ zobowią
zania te dotyczyły jednostek budżetowych, 
którymi były wówczas szpitale.

Istotną rolę w ujawnieniu tego procederu 
i wskazaniu mechanizmów jego funkcjono
wania odegrała Najwyższa Izba Kontroli. 
W grupie osób, które wpływały na decyzje 
ówczesnych dyrektorów szpitali znalazł się 
wysoki urzędnik ówczesnego Ministerstwa 
Zdrowia i Opieki Społecznej (MZiOS). 
Szczegółowo o jego roli w aferze Izba po
informowała ówczesnego Prezesa Rady 
Ministrów Włodzimierza Cimoszewicza 
w wystąpieniu po zakończeniu kontroli 
wykonania budżetu państwa w 1995 r. 
Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oce
niła wówczas pominięcie przez Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej przekaza
nych w lipcu 1994 r. przez NIK informa
cji przypominających o odpowiedzialno
ści tego urzędnika za nieprawidłowości 
wykazane we wcześniejszych kontro
lach Izby przeprowadzonych w latach 
1986–87. Do 1986 r. pełnił on bowiem 
funkcję dyrektora Departamentu Techniki 
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Medycznej i Transportu Sanitarnego 
w MZiOS, następnie został zwolniony, 
ale w listopadzie 1993 r. ponownie zatrud
niono go na stanowisku dyrektora Biura 
ds. Prywatyzacji i Zamówień Publicznych.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, 
28 marca 1995 r., udzielił mu upoważnie
nia do składania oświadczeń, wniosków 
i uzgadniania treści umów w zakresie fi
nansowania i realizacji zamówień publicz
nych w resorcie zdrowia i opieki społecznej 
oraz do potwierdzania zobowiązań jed
nostek podległych resortowi. W MZiOS 
nie zachowano kopii tego upoważnienia.

W upoważnieniu nie podano też okresu 
na jaki miało obowiązywać. Nie zostało ono 
odwołane pomimo przekształcenia, 1 maja 
1995 r., Biura ds. Prywatyzacji i Zamó
wień Publicznych w Biuro Przekształceń 
Systemowych w Ochronie Zdrowia, któ
rego zakres działania był zupełnie inny 
niż poprzedniego Biura oraz pomimo 
przeniesienia byłego dyrektora tej ko
mórki na stanowisko doradcy ministra ds. 
restrukturyzacji. Nie odwołano go rów
nież w momencie rozwiązania z nim 
umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. 
W upoważnieniu nie określono jednoznacz
nie jednostek, których zobowiązania mogły 
być potwierdzane w imieniu Ministra 
Zdro wia i Opieki Społecznej. Z doku
mentów zgromadzonych w MZiOS wy
nikało, że były pracownik resortu uznawał 
istnienie, bezsporność i wymagalność zo
bowiązań jednostek służby, wynikających 
ze wspomnianych „darowizn”. Zdaniem 

11 Informacja o wynikach kontroli realizacji przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej i wojewodów zamówień 
publicznych w sferze ochrony zdrowia w 1995 r. i w I półroczu 1996 r., Warszawa, listopad 1997 r., nr ewid. 
213/97/P/96/095/DZK.

NIK potwierdzanie zobowiązań jednostek 
budżetowych ochrony zdrowia w imieniu 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej pro
wadziło do nieuzasadnionego ograniczenia 
odpowiedzialności kierowników tych pod
miotów, którzy byli dysponentami środków 
budżetowych, a ponadto uniemożliwiało 
sprawowanie kontroli nad rzeczywisty
mi wydatkami budżetu państwa. Należy 
także dodać, że jednostki ochrony zdrowia 
uzyskiwały sprzęt i aparaturę medyczną 
z pominięciem postanowień ustawy o za
mówieniach publicznych.

W ocenie NIK wprowadzenie przez 
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, 
scentralizowanych zakupów aparatury me
dycznej, leków i drobnego sprzętu niein
westycyjnego ze środków budżetowych, 
będących w dyspozycji Ministerstwa 
Zdro wia i Opieki Społecznej, a następ
nie przekazywanie bezpłatnie tego sprzętu 
na rzecz jednostek ochrony zdrowia fi
nansowanych z budżetu państwa, powo
dowało, że te przyjmujące sprzęt w for
mie wspomnianych „darowizn” działały 
w uzasadnionym przeświadczeniu, że i tak 
w razie problemów należność za dostar
czoną aparaturę ureguluje MZiOS.

Jak skutki afery sprzętowej wygląda
ły w terenie sprawdziła Najwyższa Izba 
Kontroli w ramach kontroli dotyczącej re
alizacji przez Ministra Zdrowia i Opieki 
Spo łecznej oraz wojewodów zamówień 
publicznych w sferze ochrony zdrowia 
w 1995 r. i I półroczu 1996 r.11 Podjęto 
ją na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
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W siedmiu szpitalach, na 22 skontrolo
wane, stwierdzono niestosowanie prawa 
o zamówieniach publicznych przy nabyciu 
wysokospecjalistycznej aparatury medycz
nej w drodze bezpośredniego przyjęcia „da
rowizny”, połączonej jednak z koniecznością 
późniejszej zapłaty. We wszystkich tych 
przypadkach wykorzystywano identycz
ny mechanizm postępowania przez firmy 
reprezentujące dostawców sprzętu i apa
ratury medycznej. Polegał on na:

 • zaoferowaniu placówce aparatury na wa
runkach sugerujących brak konieczności za
płaty ze względu na charakter przekazania 
jako darowizny, lub ze względu na to, że na
leżność będzie uregulowana przez inną 
jednostkę, w szczególności przez Mini
sterstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, 
na podstawie wcześniejszych uzgodnień 
jego przedstawiciela z „darczyńcą”:

 • po dostarczeniu sprzętu, pozyskaniu 
od dyrektora szpitala dokumentu potwier
dzającego jego przyjęcie oraz zobowiązanie 
wobec dostawcy;

 • przyjęciu i zainstalowaniu sprzętu, bez 
zgody organu, który utworzył i utrzymuje 
zakład, nieodzownych atestów oraz zgody 
władz sanitarnych;

 • wprowadzeniu do obrotu na rynku wie
rzytelności dokumentu opiewającego na 
zobowiązanie finansowe państwowej 
jednostki organizacyjnej, reprezentują
cej Skarb Państwa oraz po upływie czasu 
po wodującego zwiększenie wysokości nie
zaspokojonego roszczenia wskutek narasta
nia odsetek ustawowych, użyciu ich do po
krycia własnych (tj. posiadacza – nabywcy 
wierzytelności) zobowiązań podatkowych 
wobec budżetu państwa;

 • wartość (cena) przyjętego sprzętu w nie
których przypadkach została określona 

na znacznie wyższym poziomie, niż cena 
analogicznego lub bardziej zaawansowa
nego sprzętu dostępnego na rynku.

Negatywne skutki darowizn, związane 
z koniecznością uiszczenia przez budżet 
państwa należności za dostarczoną apara
turę medyczną, tylko w skontrolowanych 
siedmiu jednostkach wyniosły 38,8 mln zł, 
łącznie z odsetkami.

Pań stwowy Szpital Kliniczny im. dra 
J. Szta chel skiego w Białymstoku był jed
nym ze szpitali w tej grupie, który z naru
szeniem zasad legalności i gospodarności 
wszedł w posiadanie tomografu kompu
terowego.

Dostawa urządzenia nastąpiła – we
dług wyjaśnień ówczesnego p.o. dyrektora 
szpitala – 29 grudnia 1995 r., wyłącznie 
na podstawie ustnej zgody, jaką wyraził 
we wrześniu 1995 r. wobec przedstawicieli 
dostawców, którzy odwiedzili placówkę 
oferując dostawę tomografu, bez potrze
by angażowania jej środków finansowych.

Dostawa urządzenia nie została poprze
dzona procedurą, określoną w ustawie o za
mówieniach publicznych. Łączna wartość 
dostarczonego tomografu, wraz z oprzy
rządowaniem, wyniosła – według pro
tokołu przyjęcia z 29 grudnia 1995 r. 
– 7 016,9 tys. zł. W załączonej specyfika
cji został on wyceniony około dwukrotnie 
drożej, niż wynosiła cena analogicznego 
urządzenia tej samej firmy, oferowane
go w 1995 r. ośrodkom akademickim 
– w ramach przetargu organizowanego 
przez Biuro ds. Zagranicznych Programów 
Pomocy w Ochronie Zdrowia – na zlece
nie MZiOS.

Sprzęt został przyjęty przez szpital je
dynie na podstawie specyfikacji, bez do
kumentów, mogących stanowić podstawę 
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do jego zaewidencjonowania. Do czasu 
podjęcia kontroli (28 sierpnia 1996 r.), 
tj. przez okres 9 miesięcy, urządzenie po
zostawało w skrzyniach, jako depozyt, nie
uwzględniony w ewidencji magazynowej.

Zakup tomografu nie był planowany, 
ani też szpital w jakiejkolwiek innej formie 
nie ubiegał się o taki sprzęt. O zamiarze 
pozyskania tego urządzenia nie został po
wiadomiony rektor Akademii Medycznej 
w Białymstoku, ani też Mini ster Zdrowia 
i Opieki Społecznej, którego zgody, zgod
nie z obowiązującymi wówczas przepisami 
wymagał zakup lub przyjęcie przez pla
cówkę darowizny aparatury medycznej.

Pełniący obowiązki dyrektora szpitala 
potwierdził odbiór tomografu oraz zło
żył dostawcy oświadczenie, że należność 
– w kwocie 4 534,4 tys. guldenów holen
derskich (równowartość 7 016,9 tys. zł) 
jest wymagalna i bezsporna, jednak do
kumentu nie ujawnił kontrolerom NIK.

Udzielenie upoważnienia przez Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej pracowni
kowi resortu spowodowało poza powsta
niem zobowiązań, także niekontrolowany 
obrót wierzytelnościami, co doprowadzi
ło do zmniejszenia wpływów do budże
tu państwa, bowiem jednostki wykupu
jąc wierzytelności dokonywały potrąceń 
z własnymi zobowiązaniami podatkowymi.

Scentralizowany system zakupów osta
tecznie przestał obowiązywać pod koniec 
lat dziewięćdziesiątych. Przełom 1998 
i 1999 roku oznaczał dla publicznych za
kładów opieki zdrowotnej prawdziwą re
wolucję. Nie tylko stały się samodzielnymi 

12 W ramach działania 1.3. Regionalna�infrastruktura�społeczna, poddziałania 1.3.2. Regionalna�infrastruktura�
zdrowia.

finansowo podmiotami, w których nowo 
utworzone kasy chorych rozpoczęły kon
traktowanie usług zdrowotnych, ale rów
nież zyskały nowe organy założycielskie 
– jednostki samorządu terytorialnego.

XXI wiek i fundusze europejskie
Akcesja naszego kraju w Unii Europejskiej 
spowodowała, że od 2004 r. Polska zaczęła 
korzystać ze środków unijnych na tych sa
mych zasadach, co pozostałe państwa 
członkowskie.

W latach 2004–2006 projekty reali
zowane w ramach Zintegrowanego Pro
gramu Operacyjnego Rozwoju Regio nal
nego (ZPORR) zakładały m.in. wsparcie 
zakładów opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z „Końcowym raportem z postę
pu wdrażania Zintegrowanego Programu 
Ope ra cyj ne go Rozwoju Regional nego 
2004–2006”, zatwierdzonym przez Ko
misję Europejską 5 sierpnia 2011 r., w Prio
rytecie 1: „Rozbudowa i modernizacja in
frastruktury służącej wzmacnianiu kon
kurencyjności regionów”12, zrealizowano 
439 projektów dotyczących zakupu sprzętu 
diagnostycznego o wartości dofinansowa
nia 613 096,6 tys. zł. Wsparciem objęto 
304 zakłady opieki zdrowotnej.

Od 2007 r. wdrożono projekty współ
finansowane ze środków UE w ramach 
perspektywy finansowej 2007–2013. 
W nowym okresie programowania dota
cje z funduszy strukturalnych były przy
dzielane równolegle na poziomie central
nym i regionalnym. Regionalne Programy 
Ope racyjne (RPO) stanowiły, obok sześciu 
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programów operacyjnych zarządzanych 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
(MRR), podstawowy instrument realizacji 
celów i założeń Strategii Rozwoju Kraju 
na lata 2007–2015.

W ramach RPO na lata 2007–2013, 16 za
rządów województw podpisało z beneficjen
tami umowy o dofinansowanie 640 pro
jektów o wartości 3 859 203,1 tys. zł. (do
finansowanie z UE 2 444 526,4 tys. zł) 
na  adapta cję, modernizację pomiesz
czeń oraz zakup aparatury medycznej 
(w tym 264 projekty obejmujące zakup 
aparatury13).

Najwyższa Izba Kontroli zbadała zaku
py specjalistycznej aparatury medycznej 
współfinansowanej ze środków RPO 
w tej perspektywie finansowej14 w ramach 
dużej kontroli koordynowanej15. Zwrócono 
szczególną uwagę na ocenę skuteczności 
wykorzystania nabytego sprzętu. Ocena 
dotyczyła w szczególności wywiązywania 
się beneficjentów z umów o dofinansowa
nie jego zakupu, uzyskanych rezultatów 
oraz wpływu zrealizowanej inwestycji 
na dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Istotnym problemem większości kon
trolowanych szpitali, przed uzyskaniem 
dofinansowania, był brak środków na od
tworzenie zamortyzowanej bazy sprzę
towej, zakupy nowoczesnej aparatury 
i sprzętu związane z wdrożeniem me
dycznych innowacji oraz dostosowanie 
budynków do obowiązujących przepisów. 

13 O całkowitej wartości 1 643 998,9 tys. zł.
14 W ramach RPO 2007–2013 podpisano umowy o dofinansowanie 640 projektów obejmujących adaptację 

i modernizację pomieszczeń oraz zakup aparatury medycznej o wartości 3859,2 mln zł.
15 Informacja o wynikach kontroli zakupu i wykorzystania aparatury medycznej współfinansowanej ze środków 

regionalnych programów operacyjnych, Warszawa, maj 2013 r., nr ewid. 3/2013/P12123/KZD.
16 Wartość odpisów amortyzacyjnych wyniosła 229 944 tys. zł.

Wyposażenie placówek ochrony zdrowia 
w odpowiednią aparaturę decyduje o moż
liwości zapewnienia efektywnej opieki 
medycznej w procesie diagnostyki, lecze
nia i rehabilitacji.

Przed otrzymaniem dofinansowania 
z UE, 30 podmiotów leczniczych obję
tych kontrolą posiadało łącznie 296 apa
ratów do diagnostyki i leczenia, z zakresu 
objętego kontrolą NIK, o wartości począt
kowej ok. 268 837,0 tys. zł. Urządzenia 
te były zamortyzowane średnio w 86%16.

Analiza zasobów aparaturowych pod
miotów leczniczych w podziale na grupy 
wiekowe, w zależności od roku ich wypro
dukowania wykazała, że większość apara
tów z zakresu objętego kontrolą była użyt
kowana powyżej ośmiu lat. Stan techniczny 
tych aparatów nie zapewniał prowadzenia 
właściwej diagnostyki (wysoka awaryjność, 
niska powtarzalność uzyskanych wyni
ków, zagrożone bezpieczeństwo pacjen
ta podczas wykonywania badań diagno
stycznych, przestarzałe oprogramowanie). 
Kontrolowano szpital, w którym aparatura 
medyczna była zamortyzowana w 100%. 
Jeden z ultrasonografów był eksploatowany 
ponad 20 lat (zakupiony w maju 1992 r.), 
a analizator do badań laboratoryjnych 
ponad 15 lat.

W badanych podmiotach leczniczych 
skontrolowano realizację 39  projek
tów o dofinansowanie zakupu apara
tury medycznej, o całkowitej wartości 
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406 826,7 tys. zł, w tym dofinansowanie 
UE – 278 933,7 tys. zł.

Przed rozpoczęciem starań o dofinan
sowanie istotne było rozeznanie istnieją
cych potrzeb zdrowotnych i dostępności 
świadczeń udzielanych dzięki aparaturze, 
którą szpital zamierzał zakupić na danym 
terenie. Zakup nowoczesnej umożliwiał bo
wiem nie tylko dostosowanie wyposażenia 
do obowiązujących standardów, ale dawał 
możliwość poszerzenia zakresu wykonywa
nych świadczeń. Realizacja nowych zadań 
wymagała jednak odpowiedniego finan
sowania wynikającego z umowy zawartej 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, a wiel
kość środków publicznych pozostających 
w dyspozycji tej instytucji była ograniczo
na. Sytuacja, w której placówka inwestu
je w zakup nowoczesnej, specjalistycznej 
aparatury medycznej, a identyczną kupuje 
szpital w sąsiednim powiecie stwarzała 
ryzyko, że sprzęt nie zostanie w pełni wy
korzystany. Istotną kwestią było więc od
powiednie skoordynowanie realizowanych 
zakupów. Ważną rolę powinny tu odgrywać 
organy tworzące badanych zakładów opieki 
zdrowotnej (głównie jednostki samorządu 
terytorialnego), które zarówno sprawowały 
nad nimi nadzór, jak też często przekazywa
ły dotacje na uzupełnienie wkładu własne
go przy zakupie aparatury dofinansowanej 
ze środków Unii Europejskiej.

Ustalenia kontroli przeprowadzonej 
przez NIK wskazywały jednak, że na żad
nym szczeblu organizacji ochrony zdro
wia nie była prowadzona analiza stanu, 
potrzeb i stopnia wykorzystania aparatu
ry medycznej lub innych elementów in
frastruktury medycznej. Decyzje o przy
znaniu dofinansowania podejmowano 
bez analizy potrzeb zdrowotnych i oceny 

dostępności świadczeń udzielanych z udzia
łem aparatury, której zakup był przedmio
tem wniosku. Brakowało również odpo
wiedniej koordynacji działań. W efekcie 
ponad 30% z 33 skontrolowanych szpitali 
nie osiągnęło zaplanowanych rezultatów, 
przede wszystkim przewidywanej liczby 
udzielanych świadczeń, realizując przyjęte 
założenia na poziomie od 3,1% do 90,7%. 
Wpływ na tę sytuację miały również nie
prawidłowości stwierdzone w poszczegól
nych podmiotach, polegające na niezapew
nieniu właściwych warunków udzielania 
świadczeń, a także opóźnieniach w przy
gotowaniu pomieszczeń pracowni diagno
stycznych.

Kontrola wykazała, że aplikowanie 
o fundusze UE przez podmioty wyko
nujące działalność leczniczą stwarzało 
szanse na rozwój i podnoszenie ich kon
kurencyjności, jednak pod warunkiem, 
że pozyskane środki zostaną efektywnie 
wykorzystane. Sam fakt posiadania sprzę
tu i aparatury medycznej nie przesądzał 
jeszcze o możliwości poprawy dostępności 
świadczeń. W ocenie NIK obowiązujące 
regulacje prawne nie sprzyjały prowadze
niu skoordynowanej polityki wyposażenia 
podmiotów leczniczych w sprzęt i apara
turę medyczną. Ograniczenia te dotyczyły 
na przykład braku możliwości monitorowa
nia przez samorząd województwa zarówno 
liczby badań finansowanych ze środków 
prywatnych, jak i publicznych, ale reali
zowanych przez te podmioty, dla któ
rych nie jest on podmiotem tworzącym. 
Utrudniało to ocenę, w jakim stopniu za
spokajane są potrzeby populacji zamiesz
kałej na terenie województwa w zakresie 
badań diagnostycznych z wykorzystaniem 
specjalistycznej aparatury medycznej.
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W przepisach nie wskazano również or
ganu władzy publicznej odpowiedzialnego 
za koordynację działań wszystkich podmio
tów uczestniczących w procesie aplikowa
nia o środki UE przeznaczone na aparaturę 
medyczną. W tej sytuacji zwiększenie ak
tywności i współpracy poszczególnych JST, 
będących podmiotami tworzącymi zakła
dów opieki zdrowotnej powinno być dobrą 
praktyką, która daje szansę na poprawę 
efektywności wykorzystania tej pomocy.

Wszystkie wspomniane działania podej
mowane zarówno na szczeblu jednostek 
samorządu terytorialnego, jak i kierow
nictw poszczególnych podmiotów leczni
czych powinny służyć rozwiązaniu podsta
wowego problemu inwestycji w ochronie 
zdrowia, czyli dostosowaniu ich zakresu 
i skali do rzetelnie oszacowanych potrzeb. 
Problemu, który jak wykazywały kontro
le NIK, istniał w całym okresie opisanym 
w artykule. W tym jednak przypadku wie
lokrotnie postulowane przez NIK zmiany 
wsparły działania Komisji Europejskiej.

W nowej perspektywie finansowej, 
na lata 2014–2020, kwota na rozwój in
frastruktury ochrony zdrowia zaplanowa
na została w wysokości prawie trzykrotnie 
wyższej niż w poprzednim okresie i wy
niosła około 12 mld zł. Uruchomienie za
rezerwowanych środków zostało jednak 
uzależnione od podjęcia prac nad przebu
dową systemu zdrowia, w tym m.in. od 

17 W wielu państwach europejskich (np. Austrii, Czechach, Francji, czy w Niemczech) mapy potrzeb zdrowot-
nych były tworzone jako istotne narzędzie wspierające procesy decyzyjne w systemie ochrony zdrowia, 
celem zapewnienia trwałości działań opartych na obiektywnych analizach. 

18 Informacja o wynikach kontroli Tworzenie�map�potrzeb�zdrowotnych, Warszawa, kwiecień 2018 r., nr ewid. 
191/2017/P/17/059/KZD.

19 Ustawa z 21.7.2016 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1355).

opracowania map potrzeb zdrowotnych 
i na ich podstawie dostosowania zasobów 
systemu do przyszłych, przewidywanych 
potrzeb. Mapy miały stanowić jedno z na
rzędzi stymulujących rozwój regionalnej 
i krajowej infrastruktury ochrony zdro
wia zgodnie z potrzebami zdrowotnymi 
społeczeństwa17.

Jak wykazała kontrola NIK18, obejmu
jąca okres od 2014 r. do I połowy 2017 r., 
Ministerstwo Zdrowia terminowo opra
cowało 532 mapy potrzeb zdrowotnych 
w ujęciu ogólnopolskim i dla każdego wo
jewództwa, w tym w dziedzinie: kardio
logii (17 map ), onkologii (17), lecznictwa 
szpitalnego (17) oraz 30 grup wybranych 
chorób, w sumie 481 map.

Kolejny instrument wspierający racjonal
ność podejmowania decyzji inwestycyjnych 
wprowadzono nowelizując 21 lipca 2016 r. 
ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych19. 
Przewidziano w niej wymóg uzyskiwania 
opinii o celowości inwestycji wydawanej 
przez wojewodę albo ministra w odniesieniu 
do tworzenia nowych podmiotów na terenie 
województwa oraz nowych komórek orga
nizacyjnych. Jak wskazano w uzasadnieniu 
projektu ustawy, uzyskanie pozytywnej 
opinii umożliwi świadczeniodawcom per
spektywiczny rozwój na podstawie racjo
nalnych przesłanek, zgodnie z potrzebami 
zdrowotnymi, których zaspokojenie będzie 
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priorytetem w danym regionie. Pozytywne 
opinie będą wydawane w wypadku, gdy 
na podstawie danych będących w posia
daniu wojewodów i oddziałów wojewódz
kich NFZ (zawartych w mapach potrzeb 
zdrowotnych) da się stwierdzić faktyczne 
braki zasobów. W uzasadnieniu podkreślono 
również, że projektowana ustawa jest odpo
wiedzią na potrzeby wskazywane nie tylko 
przez Ministra Zdrowia, czy w dialogu z Ko
misją Europejską, ale również na wskazania 
z kontroli Najwyższej Izby Kontroli doty
czącej „Zakupu i wykorzystania aparatury 
medycznej współfinasowanej ze środków 
regionalnych programów operacyjnych”.

W ocenie NIK20 formalne spełnienie wa
runków wymaganych przez UE, polegające 
na opracowaniu map potrzeb zdrowotnych 
oraz dokonywanie na ich podstawie inwesty
cji w systemie ochrony zdrowia współfinan
sowanych ze środków w Unii, nie daje jednak 
jeszcze pełnej gwarancji przebudowy syste
mu ochrony zdrowia zgodnie z przewidy
wanymi potrzebami ludności. Mapy muszą 
się bowiem opierać na rzetelnych danych, 
tak aby mogły stanowić podstawę do plano
wania finansowania świadczeń. Tymczasem 
rejestry i systemy teleinformatyczne wy
korzystywane w ochronie zdrowia nie za
wierały wystarczająco aktualnych i wiary
godnych danych. Najwyższa Izba Kontroli 
zwróciła uwagę, że bez poprawy w tym ob
szarze, mapy potrzeb zdrowotnych będą 

20 Ocena sformułowana w Informacji o wynikach kontroli Tworzenie�map�potrzeb�zdrowotnych.

w ograniczonym zakresie odzwierciedla
ły rzeczywiste potrzeby ludności i służyły 
kreowaniu polityki zdrowotnej państwa. 
Za szczególnie istotne zadanie NIK uznała 
również proces aktualizacji map. Na ich pod
stawie mają być bowiem ustalane priorytety 
dla regionalnej polityki zdrowotnej, plany 
zakupów świadczeń, a także oceniana za
sadność planowanych inwestycji.

Uwagi końcowe
Krótkie i wycinkowe spojrzenie na wybra
ny dorobek pięćdziesięciu lat kontroli NIK 
w systemie ochrony zdrowia potwierdza, 
że Izba pomimo zmieniających się uwarun
kowań społecznych i politycznych potrafiła 
identyfikować istotne problemy, wskazywać 
ich przyczyny i formułować ważne wnioski 
systemowe. Zawsze też starała się bronić 
praw pacjenta, do których należy prawo 
do leczenia przy użyciu nowoczesnej apa
ratury medycznej. Ujawnione przez NIK 
liczne przykłady nieefektywnych zakupów, 
wadliwego wykorzystania sprzętu i apara
tury medycznej stanowiły więc nie tylko 
przejaw niegospodarnego wykorzystania 
środków publicznych, ale naruszały też pod
stawowe prawa pacjenta.

PIOTR WASILEWSKI
p.o. dyrektor Departamentu Zdrowia NIK

Słowa kluczowe: utworzenie NIK, ochrona zdrowia, sprzęt medyczny, opieka medyczna, obiekty 
szpitalne, specjalistyczna aparatura medyczna
Key words: forming of NIK, health care, medical equipment, medical care, hospital facilities, 
specialist medical equipment
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A hundred years ago, the decree on the Supreme Office of State Audit (Polish: Najwyższa 
Izba Kontroli Państwa, NIKP), adopted by the Council of Ministers presided by Ignacy 
Padrewski, and later approved and signed by Head of State Józef Piłsudski1 on 7th February 
1919, comprised the words that clearly defined the mission of the Office. It was to provide 
for: “regular and, at the same time, comprehensive audit of the State’s revenue and expen-
diture, the regularity of the State’s assets management and the management of institutions, 
utilities, foundations and funds, as well as self-government units and cities […]”. This 
mission is still valid. The Supreme Audit Office, in the name of the citizens, examines how 
various institutions and entities make use of public money.

After a year since the decree was issued, in February 1920, the first President of the 
Supreme Office of State Audit Józef Higersberger, in his letter addressed to the Parliament 
stated that: “performance […] of audits […] has already proved its very positive and ef-
fective impact on the regularity of the State administration […]”.

Certainly every subsequent President, acting in accordance with the democratic order, 
could declare the same thing to the parliamentarians and the citizens: the audits carried out 
by the Office contributed to the State’s improvements. And similarly to Józef Higersberger 
and his successor Jan Żarnowski, every President who headed NIK at the time of freedom 
and democracy, also after the year 1989, would have to guard the independence of the 
Supreme Audit Office in the execution of its legal obligations.

The founders of the Second and Third Republic of Poland knew it very well that – in 
order to respect the citizens – a reliable assessment of public money spending is a must. It 
can be ensured only be an institution that is independent of the government, whose bod-
ies and auditors are free to perform their duties without fearing of any sanctions for their 
critical opinions.

That is why the legal acts setting forth the activities of NIK, both the first Act of 3rd 
June 19212, elaborated under the direction of Józef Higersberger, and that of 23rd December 
19943, elaborated under the direction of Prof Lech Kaczyński, guarantee the independence 
of the Supreme Audit Office, the members of its Council and all auditors.

1 Decree of 7 February 1919 on the Supreme Office of State Audit, Journal of Laws of the Polish State, No. 14, item 183.
2 Act of 3rd June 1921 on State Auditing, Journal of Laws, No. 51, item 314.
3 Act of 23rd December 1994 on the Supreme Audit Office, Journal of Laws of 2017, item 524 with amendments. 

One Hundred Years  
of Service to Citizens
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Both the first Act on NIK and the one currently in force also ensure the objectivity of 
audit results, by introducing the principle of collegiality upon its final wording. The results 
of audits are developed through a process that consists of several stages, with the partici-
pation of several auditors, and finally, if needed, the most serious reservations are settled 
also with the participation of the NIK Council.

In order to provide for the independence and proper operations of NIK, and consequently, 
in order to provide the citizens with reliable auditing of public money spending, NIK has 
been set forth in the Constitution. During the Second Republic of Poland, the respective 
provisions on NIK – as the supreme body of state auditing – were included in the March 
Constitution4 and in the April Constitution5. These are also present in the Constitution of 
19976 that is currently in force. This most important legal act, which provides the foun-
dation of the legal order of Poland sets forth the legal position of NIK. On the basis of 
Article 202(2) of the Constitution of Poland, the Supreme Audit Office is subordinate 
to the lower house of the Polish Parliament – the Sejm only. According to the experts, and 
they are unanimous in this opinion, this type of subordination does not compromise audit 
findings development nor assessment formulation. In this area, NIK is fully autonomous 
and independent.

It has been proved with the decision of the Constitutional Tribunal. This body, which 
is the guardian of the compliance of the laws and legal provisions of lower status with the 
Constitution, with its ruling of 1st December 1998, stated beyond all doubt that the said 
subordination is realised within the mandate of parliamentary bodies indicated in the 
Constitution and legal acts, and provides no basis for infringing the independence of the 
Supreme Audit Office.

In the Act on NIK, whose provisions are harmonised with the Constitution, the whole 
process of the development of audit findings and audit opinions is presented as the exclu-
sive competence of NIK.

It is in compliance with the international auditing standards, especially with the Lima 
Declaration, adopted by the IX Congress of the International Organisation of Supreme 
Audit Institutions (INTOSAI) in 19777. The importance of this declaration has been 
emphasised by the United Nations in their resolutions of 2011 and 2014.

In its recent history, the Supreme Audit Office, meeting the international auditing 
standards, has been contributing and supporting the operations of both INTOSAI and 
the European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI). In May 2017, 
EUROSAI appointed the President of NIK as Vice-Chair of its Governing Board.

4 Act of 17th March 1921 – Constitution of Poland, Journal of Laws, No. 44, item 267.
5 Constitutional Act of 23rd April 1935, Journal of Laws, No. 30, item 227.
6 Constitution of Poland of 2nd April 1997, Journal of Laws, No. 78, item 483.
7 Lima�Declaration�of�Guidelines�on�Auditing�Precepts. The Polish version in: Standardy�i�wytyczne�INTOSAI, 

NIK, Warszawa 2011.
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The relations between the NIK and the European Court of Auditors (ECA) are equally 
important. The ECA is an institution responsible for auditing of EU finances. Poland’s 
entry to the European Union in 2004 provided opportunities for economic and civilization 
advance of the country, but it imposed numerous obligations, too. Some of them are related 
to the accountability and transparency of the EU funds utilisation. Polish auditors exam-
ine how EU money is spent, frequently in collaboration with the auditors from the ECA.

The socio-economic transformations, which started in the 1980s with the establishment 
of the “Solidarność” movement, and later with the elections of June 1989 and the govern-
ment of Tadeusz Mazowiecki, led to the rebirth of independent judiciary, free parliamen-
tary elections, and finally – to the adoption of the Constitution, entry to the NATO and 
the EU. And this created favourable conditions for the development of all institutions of 
a democratic state, including the Supreme Audit Office.

The present position of the Supreme Audit Office, which since June 1989 has been op-
erating in a state that was re-establishing its freedom and full sovereignty, should be at-
tributed to the works of several generations of auditors and its outstanding Presidents, 
such as Prof Walerian Pańko and Prof Lech Kaczyński who created the foundations of 
modern public auditing.

In the opinion of the citizens, the founding myth of NIK in the Third Republic of Poland 
was the audit of the Foreign Debt Service Fund (Polish: Fundusz Obsługi Zadłużenia 
Zagranicznego, FOZZ). Michał Falzmann, the auditor who in 1991 disclosed the largest 
irregularities in FOZZ, will be remembered in the Polish history as an officer who was 
uncompromising in his fight for the law.

What is the position of NIK nowadays, at the beginning of the year 2019? Undoubtedly, 
it is an institution that the Polish citizens value a lot. Almost 50 percent of Polish adults, 
irrespective of their political preferences, believe that NIK does its job well or very well. 
The number of persons who assess NIK’s work as positive has been increasing over the 
recent years, that is why NIK is at the moment one of Poland’s most trusted institutions.

NIK’s reports are also valued by representatives of the media and external experts, 
Polish and foreign alike. They emphasise the high quality of NIK’s findings, assessments 
and conclusions, as well as their great importance to the state improvement process.

The documents in which NIK presents audit findings reach the public opinion, but they 
are, in the first place, presented at parliamentary committees’ sessions. In accordance with 
the Constitution and the Act on NIK, parliamentary committees are the main addressee 
of post-audit reports. Last year, all the committees, in their opinions directed to the State 
Audit Committee, had no critical comments on the activities of the Supreme Audit Office, 
and valued them a lot.

And finally, the reputation that NIK has in the international arena is crucial for its 
present position. Almost every year, the Supreme Audit Office is appointed by internation-
al bodies to assist the countries that aspire to the European Union, as well as to conduct 
audits of prestigious institutions and organisations, such as the European Organisation 
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for Nuclear Research (CERN), the Council of Europe, and the Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD).

Taking into account very positive opinions of the subsequent external audits, which are 
conducted at the Supreme Audit Office commissioned by the Speaker of the Sejm, we can 
beyond doubt claim that – after one hundred years of existence – NIK is doing very well. 
It is worth emphasising that this opinion is not just wishful thinking of the NIK staff and 
management, but it is evidenced with external assessment of the citizens, parliamentar-
ians, the external auditor, the media, experts in the field and, finally, international or-
ganisations.

This would not be possible without the excellent portfolio of NIK auditors and support 
staff. NIK employs almost 1,600 persons with excellent educational background, fre-
quently with broad experience gained in various state and self-government institutions, 
who often got post-graduate education and doctorates and speak foreign languages. This 
is very important if we recall the staffing problems that the Supreme Office of State Audit 
had after it was established in 1919. With time, the staff of NIK have become more and 
more professional. Today all appointed auditors have higher education and completed 
the dedicated training for public auditors organised by NIK, which is a unique solution 
on the European and global scale. Every auditor, for a year, participates in lectures and 
practical courses that prepare them for the job. The training ends with an exam, which is 
a prerequisite for being an appointed auditor.

A group of almost 1,200 auditors conducts over 2,200 audits in the whole country every 
year. One of the most important audits is that of the state budget execution, which actually 
comprises over 300 individual entity audits.

Apart from over one hundred planned audits, covering the areas of top importance to 
the lives of the citizens, NIK also carries out over one hundred ad-hoc audits annually 
– in response to information on topical current irregularities. Such information is mostly 
provided by the citizens who, having confidence in NIK, send over 5,000 complaints and 
proposals for audits. These, grouped in accordance with the areas and subjects, provide 
valuable inspiration for audit topics.

All audits are a sort of ‘organic work’ aimed at the State’s improvement. Not only be-
cause they result in about PLN 100 billion of financial benefits to the State Treasury, 
and in 70 up to 100 notifications on suspected crimes or offences. More importantly, on 
the basis of the audits, which are conducted in a diligent way and in accordance with the 
international standards, evaluations are formulated and changes are recommended.

Every year, NIK presents over 4,000 audit recommendations. Over 80 percent of them, 
submitted to the auditees, are implemented already during audits, or directly after they 
are completed.

It must be clearly stated that the responsibility for implementation of NIK’s recommenda-
tions – which are not obligatory – lies with the auditees. In democratic states, their Supreme 
Audit Institutions (SAIs) are committed to examine a given area, to reveal irregularities, 
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to provide reliable information in audit reports followed by recommendations to be im-
plemented by the audited entities or the bodies that supervise them.

Although nobody questions the importance of NIK’s recommendations, these do not make 
the basic reason for NIK’s operations. The main task of NIK is not to notify the prosecutor’s 
office, nor to provide financial savings to the State Treasury, either. The most important 
role of NIK is to provide the parliamentarians and representatives of the executive branch 
with reliable, in-depth and objective information on various issues of top importance to the 
State. At the same time, this information is made public and in this way it can reach all 
the citizens, who – in a democratic state – have a fundamental right to be informed of the 
operations of government and self-government institutions, and various entities that use 
public funds. Since free citizens need to know how public agencies perform their statutory 
tasks and spend the money that belongs to them.

At the time of the existence of fake news and omnipresent political propaganda, at the 
time when the quality is compromised in many media, quickly written tweets and su-
perficial analyses prevail, and finally, at the time when democracy is threatened with 
externally directed disinformation, it becomes extremely important to have an apolitical 
institution with well-educated staff, able to present in-depth and objective reports on the 
actual condition of the State.

The world today needs reliable information. Without such information, it will be diffi-
cult to develop democracy. The role of the Supreme Audit Office is therefore invaluable. 
It seems today – a hundred years after the establishment of NIK – that its importance has 
been constantly increasing. A democratic state cannot do without reliable, in-depth and 
objective information provided by an independent institution whose mission was defined 
in 1997 in the Constitution of Poland, and which reads so similar to that comprised in 
the decree of 7th February 1919 and the constitutions adopted at the time of the Second 
Republic of Poland.

KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
President of the Supreme Audit Office of Poland (NIK)
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The Supreme Audit Office is celebrating its jubilee together with the Polish State, which 
regained independence only three months before NIK was established. And NIK has been 
supporting the State from the very beginning – both through its “regular and, at the same 
time, comprehensive audit of the State’s revenue and expenditure”, in accordance with 
the decree by the Head of the State Józef Piłsudski, and through its analyses and exami-
nations. Nothing has changed in this regard since then. 

In the opening article of the jubilee two-volume edition of “Kontrola Państwowa” this is 
stressed by President of NIK Krzysztof Kwiatkowski. He also emphasises the importance 
for the citizens to have an independent, professional, apolitical institution that presents 
objective reports on the condition of the State. It would not be possible if the mandate of 
the institution had not been set, without its defined position in the legal order, without its 
competences that allow for the freedom of activities in the actual reality. These issues are 
discussed in the article by Prof. Andrzej Sylwestrzak.

The most important task of NIK, since its establishment, has always been to audit pu-
blic revenues and expenditures. The evolution of audit methods and the specifics of budget 
execution audits are presented by Wojciech Misiąg, PhD. While the role of NIK in provi-
ding financial governance is depicted by Wojciech Robaczyński, PhD, who presents the 
importance of NIK’s activities to the public finance discipline system. 

Three following articles prove the impact of NIK’s audits on various areas of the State’s 
activity. The heads and experienced auditors of three NIK departments, on the basis of 
several audits, present how – thanks to NIK’s work – our reality can change. These are the 
articles by Bogdan Skwarka, PhD, Director of the Department of Public Administration 
and Deputy Directors: Maria Kobierska, Dariusz Łubian, and Dariusz Zielecki; Marek 
Bieńkowski, Director of the Department of Public Order and Internal Security, and Piotr 
Wasilewski, Director of the Department of Health. 

Apart from the activities of the audit departments based in the NIK Headquarters, 
we also present the history, activities and staff of the NIK Regional Branches. These are 
discussed in the second volume of the edition. 

On the occasion of the hundredth anniversary of the Supreme Audit Office, we will de-
dicate the next issues of “Kontrola Państwowa” to the auditing methods and the activities 
of the NIK units responsible for the remaining areas of the State’s functioning. 

Editorial Team of “Kontrola Państwowa”

“Kontrola Państwowa” for the Anniversary of NIK
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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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