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Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli  
– sprawozdanie z działalności NIK w 2018 r.   8
Na 83. posiedzeniu Sejmu RP 4 lipca 2019 r. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił 
„Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku”. We wspomnianym 
okresie Izba przeprowadziła łącznie 2325 kontroli, o 129 więcej niż w roku poprzednim. 
Objęto nimi 1828 podmiotów. Obszary istotne z punktu widzenia obywateli i funkcjonowania 
państwa zostały zbadane w 111 kontrolach planowych. W tej liczbie mieści się również 
kontrola wykonania budżetu państwa, która – choć traktowana jako jedna – w istocie 
składała się z 285 badań przeprowadzonych w 267 jednostkach. NIK zrealizowała także 
91 kontroli doraźnych, najczęściej w reakcji na napływające do Izby sygnały o poważnych 
nieprawidłowościach. Ponadto, Izba współdziałała w 7 kontrolach z najwyższymi organami 
kontroli z innych państw, przygotowując międzynarodowe raporty. 

LESZEK KORCZAK: Przemiany w infrastrukturze pod kontrolą NIK  
– transport, łączność, budownictwo, gospodarka przestrzenna   16
W roku jubileuszu stulecia naczelnego organu kontroli państwowej prezentujemy cykl 
artykułów poświęconych działalności Najwyższej Izby Kontroli i jej oddziaływaniu 
na funkcjonowanie państwa w różnych obszarach. Zamyka go niniejsze opracowanie 
dotyczące aktywności Departamentu Infrastruktury, w którym opisane są ustalenia 
kontroli związanych z transportem, łącznością, gospodarką morską, budownictwem, 
gospodarką przestrzenną i mieszkaniową, przeprowadzonych w latach 1995‒2018.

DARIUSZ KOWALSKI: Kontrole odbiorców w ramach wdrażania  
instrumentów finansowych – perspektywa finansowa 2014–2020   42
Przedmiotem artykułu jest analiza systemu kontroli instrumentów finansowych (zwrotnych 
form wsparcia) w ramach wdrażania programów współfinansowanych ze środków 
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unijnych. Ich wykorzystanie wiąże się z mniejszym ryzykiem wyłudzania pomocy, 
z uwagi na konieczność zwrotu pozyskanych przez beneficjenta środków. Jednocześnie 
instrumenty te są mniej korzystne niż np. bezzwrotne dotacje. Nadmierne sformalizowanie 
tego typu wsparcia oraz konieczność zwrotu pieniędzy może zniechęcić beneficjentów. 
Dlatego zasadne jest, aby uwzględnić cechy instrumentów finansowych przy określaniu 
częstotliwości oraz zakresu kontroli beneficjentów.

USTALENIA KONTROLI NIK   51

WOJCIECH DUDEK: Problemy ze smogiem w Europie – wspólny raport  
o jakości powietrza   51
Co roku około 400 tys. Europejczyków umiera przedwcześnie z powodu nadmiernego 
zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym, dwutlenkiem azotu i ozonem. Tymczasem 
w Unii od blisko 30 lat obowiązują przepisy określające dopuszczalne wartości ich stężenia. 
W celu poszerzenia wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza oraz sposobów wdrażania 
i skuteczności polityki jego dotyczącej w poszczególnych krajach Najwyższa Izba Kontroli, 
wraz z Państwową Izbą Obrachunkową Holandii, koordynowała największą kontrolę 
międzynarodową z zakresu ochrony środowiska w dotychczasowej historii Europejskiej 
Organizacji Najwyższych Organów Kontroli. Jej efektem jest, bazujący na wynikach 
kontroli krajowych w państwach uczestniczących w tym projekcie, wspólny raport 
o jakości powietrza.

ZOFIA KOTYNIA, PRZEMYSŁAW SZEWCZYK: Nadzór nad stosowaniem  
dodatków do żywności – bezpieczeństwo spożycia produktów  
przetworzonych   58
W Polsce ok. 70% diety przeciętnego konsumenta stanowi żywność przetworzona 
w warunkach przemysłowych, zawierająca substancje dodatkowe: konserwujące, 
wypełniające, emulgujące, stabilizujące i wzmacniające smak. Obecnie dopuszczonych 
do stosowania jest ponad 330 dodatków, które w środkach spożywczych mogą pełnić  
27 różnych funkcji technologicznych. Przedmiotem kontroli ogólnopolskiej Najwyższej 
Izby Kontroli były zagadnienia związane z działaniami inspekcji odpowiedzialnych 
za jakość zdrowotną i handlową produktów spożywczych. Starano się ocenić, czy funkcjo- 
nujący system nadzoru nad stosowaniem dodatków do żywności zapewniał odpo-
wiednią jakość produktów znajdujących się w obrocie oraz bezpieczeństwo zdrowotne 
konsumentów. Sprawdzono zakres tego nadzoru oraz efektywność współpracy pomiędzy 
inspekcjami.
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EWA JASIURSKA-KLUCZEK, RAFAŁ MALCHAREK: Rozwój średnich  
i małych portów morskich – wzrost znaczenia regionów nadmorskich   65
Porty łączą transport lądowy z morskim. Ich rozwój jest niezbędny ze względu 
m.in. na konieczność obsługi coraz większej ilości towarów. Drogą morską odbywa się 
łącznie 75% europejskiego handlu zewnętrznego oraz 37% handlu wewnętrznego w Unii 
Europejskiej. W naszym kraju działają 33 porty, sześć dużych oraz 27 średnich i małych. 
Jednak w ostatnich latach jedynie te pierwsze notują imponujący wzrost pod względem 
ilości przeładowywanych towarów, zaś średnie i mniejsze porty są marginalizowane. 
Z tego powodu Najwyższa Izba Kontroli postanowiła sprawdzić, czy i w jaki sposób 
administracja morska, marszałkowie województw i podmioty zarządzające portami 
realizują założenia przyjęte w strategiach i planach ich rozwoju. Artykuł przybliża 
szczegółowe wyniki badania.

POZOSTAŁE KONTROLE NIK   87  
Wyniki przekazane do publikacji w kwietniu i maju 2019 r. – red.   87
Rubryka sygnalizuje zakończenie przez Najwyższą Izbę Kontroli badań w wybranych 
obszarach i opublikowanie ich w formie „Informacji o wynikach kontroli”. W tym numerze 
piszemy o  kontroli: działań dotyczących ochrony przed  promieniowaniem 
elektromagnetycznym; obrotu nieruchomościami rolnymi; bezpieczeństwa przetwarzania 
informacji; ksiąg wieczystych; prawidłowości i skuteczności zmian w systemie oświaty; 
usuwania drzew i krzewów; zagospodarowywania zwałowisk górniczych; gospodarki 
finansowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego; działań zapewniających przejezdność 
dróg; organizacji imprez masowych; programu Leki 75+; gminnych nieruchomości 
komunalnych; przyszkolnych pływalni.

Obchody jubileuszu stulecia Najwyższej Izby Kontroli   89
  
Zakończenie regionalnych obchodów jubileuszu NIK   90
Uroczystość zorganizowana przez Delegaturę NIK w Opolu zakończyła regionalne obchody 
jubileuszu stulecia Najwyższej Izby Kontroli, które od lutego odbywały się we wszystkich 
terenowych jednostkach Izby. Ich pracownicy zostali uhonorowani przez Prezydenta RP 
Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości oraz wyróżnieniami Prezesa NIK.

JANUSZ WOJCIECHOWSKI: W służbie państwu i obywatelom   102
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Kontrola 
i audyt

Na 83. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 4 lipca 2019 r. pre-
zes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił „Sprawozdanie z działalno-
ści Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku”.

Pani Marszałek,  
Panie Posłanki  
i Panowie Posłowie!
Tegoroczne sprawozdanie z działalno-
ści Najwyższej Izby Kontroli przypa-
da w szczególnym czasie. W lutym ob-
chodziliśmy 100-lecie istnienia NIK. 
Pozwolę więc sobie w tym roku zacząć 
od fundamentalnej refleksji na temat 
Najwyższej Izby Kontroli. Twórcy najwyż-
szego organu kontroli, zarówno w II, jak 

i w III Rzeczpospolitej, byli przekona-
ni, że wiarygodną kontrolę budżetową 
oraz wykonania zadań może przeprowa-
dzić wyłącznie organ kontroli niezależny 
od rządu, którego członkom Kolegium 
i kontrolerom stworzone zostaną dale-
ko posunięte gwarancje, tak aby nie oba-
wiali się, że sformułowanie krytycznej 
oceny może narazić ich na jakiekolwiek 
negatywne reperkusje. Dlatego w opisu-
jących działanie NIK ustawach – zarówno 

Wystąpienie w Sejmie prezesa NIK

Sprawozdanie z działalności 
Najwyższej Izby Kontroli 
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tej pierwszej z 1921 roku, przygotowywa-
nej pod kierunkiem Józefa Higersbergera, 
jak i w tej ostatniej z 1994 roku, przy-
gotowanej pod kierunkiem prof. Lecha 
Kaczyńskiego – zagwarantowano nieza-
leżność: Najwyższej Izbie Kontroli, jej ko-
legiantom oraz wszystkim kontrolerom. 

Konstytucja – najważniejszy akt praw-
ny, fundament porządku prawnego 
Rzeczpospolitej – w artykule 202 stanowi, 
że Najwyższa Izba Kontroli podlega jedy-
nie Sejmowi. Jak jednak zgodnie twierdzą 
komentatorzy, podległość ta nie dotyczy 
w żaden sposób dokonywania ustaleń kon-
trolnych i formułowania ocen. W tym ob-
szarze Izba jest w pełni samodzielna i nie-
zależna. Potwierdza to wyrok Trybunału 
Kon stytucyjnego z 1 grudnia 1998 roku.

Bez niezależnej kontroli państwowej 
trudno byłoby budować demokratycz-
ne państwo prawa. Mówi o tym bar-
dzo wyraźnie deklaracja z Limy, przyję-
ta przez IX Kongres Międzynarodowej 

Organizacji Najwyższych Organów Kon-
troli (INTOSAI) w 1977 roku. Wagę 
tej deklaracji podkreśliła w swoich rezo-
lucjach z 2011 i 2014 roku Organizacja 
Narodów Zjednoczonych. 

Wysoka Izbo!
Z tej właśnie niezależności Najwyższej 
Izby Kontroli, jej kolegiantów, a zwłaszcza 
jej kontrolerów, niezależnie od zajmowa-
nego stanowiska – od inspektora po radcę 
czy dyrektora – w dużej mierze wynika 
wiarygodność naszych raportów pokon-
trolnych oraz ich znaczenie dla obywateli. 

Dostrzegają oni, że działamy niezależnie, 
że nasze raporty są rzetelne i obiektyw-
ne. Kiedy przyszedłem do pracy w NIK,  
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6 lat temu, dobrze pracę Izby oceniała 
około 1/3 Polaków. Dzisiaj, w najnow-
szym badaniu jest to blisko 50% dorosłych 
Polaków – co ważne, niezależnie od sym-
patii politycznych – uważa, że NIK pracuje 
dobrze lub bardzo dobrze, a tylko 13% jest 
sceptycznych. Podkreślę, ta liczba osób po-
zytywnie oceniających pracę Izby wzrasta 
w ostatnich latach, dlatego też Najwyższa 
Izba Kontroli jest obecnie w Polsce jedną 
z najlepiej ocenianych instytucji. Doceniają 
to także osoby pochodzące z różnych śro-
dowisk politycznych, były premier Jerzy 
Buzek wielokrotnie podkreślał niezwykłą 
rzetelność i profesjonalizm kontrolerów 
NIK, zaangażowanie w pracę kierownic-
twa Izby.

Obecny prezydent Andrzej Duda, gosz-
cząc kilka dni temu prezesów organów 
kontroli państw całej Unii Europejskiej, 
czyli Komitet Kontaktowy, któremu prze-
wodniczyłem, podkreślił, że: „Najwyższa 
Izba Kontroli w Polsce cieszy się niezwy-
kłym uznaniem, ogromną estymą i wiel-
kim szacunkiem, a NIK i jej kontrolerzy 
przestrzegają najwyższych standardów.”

Raporty Najwyższej Izby Kontroli 
są również bardzo cenione przez przed-
stawicieli mediów oraz przez zewnętrz-
nych, branżowych ekspertów, zarówno  
krajowych, jak i zagranicznych. Podkreślają 
oni wysoką jakość prezentowanych 
przez NIK ustaleń, ocen i wniosków 
oraz ich istotne znaczenie dla procesu 
naprawy państwa. 

Bardzo ważne dla oceny współczesnej 
kondycji NIK jest zaufanie, jakim Izba cie-
szy się na arenie międzynarodowej. NIK 
jest obecnie w zarządzie Europejskiej 
Organizacji Najwyższych Organów 
Kontroli (EUROSAI), gdzie pełnię 

funkcję wiceprzewodniczącego tej orga-
nizacji oraz w zarządzie Międzynarodowej 
Organizacji Najwyższych Organów 
Kontroli (INTOSAI), gdzie reprezentuję 
Europę. To nie tylko wyraz zaufania do na-
szej organizacji, ale także docenienie naszej 
międzynarodowej aktywności. Niemal każ-
dego roku NIK jest wybierana przez róż-
nego rodzaju gremia do pomocy kolejnym 
krajom, które mają europejskie aspiracje 
oraz do audytowania prestiżowych insty-
tucji i organizacji, takich jak: Europejska 
Organizacja Badań Jądrowych (CERN), 
Rada Europy czy Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Wskazując, przy okazji sprawozdania 
za rok 2018, na obiektywne i zewnętrzne 
źródła oceny Najwyższej Izby Kontroli, 
nie sposób pominąć jeszcze jednego bar-
dzo ważnego dla nas źródła – opinii wyra-
żanych na temat NIK przez poszczególne 
komisje sejmowe, z którymi na co dzień 
współpracują kontrolerzy ze wszystkich 
departamentów i delegatur Najwyższej 
Izby Kontroli. 

Posłowie z tych komisji znają zawar-
te w naszych raportach ustalenia, cenią 
dołączone analizy systemowe, podzie-
lają sformułowane wnioski. Wszystkie 
komisje sejmowe przedstawiające swoje 
opinie na rzecz Komisji do spraw Kontroli 
Państwowej oceniły pracę Najwyższej Izby 
Kontroli pozytywnie i bez uwag. Bardzo 
za ten obiektywny osąd dziękuję.

kontrola i audyt   Wystąpienie w Sejmie prezesa NIK

Raporty�NIK�są�również�bardzo�cenione�
przez�przedstawicieli�mediów�oraz�przez�
zewnętrznych,�branżowych�ekspertów,�
zarówno�krajowych,�jak�i�zagranicznych.
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Dobre oceny zewnętrzne Najwyższej 
Izby Kontroli, płynące z wielu źródeł, 
także ze strony audytora badającego NIK 
na zlecenie Sejmu, świadczą, że Izba funk-
cjonuje prawidłowo, że jej kadra kontro-
lerska i kierownicza jest dobrze przygo-
towana do wykonywania zadań, a przyję-
te metody i standardy przeprowadzania 
kontroli są odpowiednio dobrane do sto-
jących przed Izbą wyzwań. Budując nasz 
system zapewnienia jakości pracy ko-
rzystaliśmy z międzynarodowych stan-
dardów kontroli państwowej, zwłaszcza 
Standardów Kontroli Jakości INTOSAI, 
czyli Międzynarodowej Organizacji  
zrzeszającej najwyższe organy kontroli 
na świecie.

Wysoki Sejmie! 
Wszystkie szczegółowe dane dostarczyli-
śmy Paniom Posłankom i Panom Posłom 
w naszym obszernym „Sprawozdaniu 
z działalności Najwyższej Izby Kontroli 
w 2018 roku”. 

Zwrócę więc uwagę, ze względu na ogra-
niczone ramy czasowe wystąpienia sejmo-
wego, na najważniejsze liczby obrazujące 
pracę NIK oraz wspomnę o kilku kluczo-
wych problemach oraz o niektórych wy-
branych kontrolach. Resztę znajdą Państwo 
w naszym blisko 500-stronicowym opra-
cowaniu. 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowa-
dziła w 2018 roku łącznie 2325 kontro-
li, o 129 więcej niż w roku poprzednim. 
Kontrolami tymi objęliśmy 1828 pod-
miotów. 

Obszary istotne z punktu widzenia oby-
wateli i funkcjonowania państwa zosta-
ły zbadane w 111 kontrolach planowych. 
W tej liczbie mieści się również kontrola 
wykonania budżetu państwa, która trak-
towana jako jedna, w istocie w 2018 roku 
składała się z 285 kontroli przeprowadzo-
nych w 267 jednostkach. 

Tworząc plan pracy na rok 2018 korzy-
staliśmy także z sugestii komisji sejmo-
wych. Komisje te zaproponowały nam  
78 tematów do planu na 2018 rok. W róż-
nym zakresie wykorzystaliśmy te propo-
zycje w 94%.

Oprócz kontroli planowych NIK zreali-
zowała także 91 kontroli doraźnych, naj-
częściej w reakcji na napływające do Izby 
sygnały o poważnych nieprawidłowościach. 
Istotnym źródłem inspirującym nas do pod-
jęcia kontroli doraźnych były skargi kierowa-
ne do NIK. W 2018 roku napłynęło do Izby 
4318 skarg i wniosków. Wśród nich blisko 
2,5% stanowiły skargi i wnioski przekazane 
przez posłów, senatorów oraz organy Sejmu 
i Senatu. Wszystkie skargi, uporządkowa-
ne wedle grup tematycznych, zainicjowały 
wiele naszych kontroli lub zostały przesłane 
do właściwych organów.

Na zlecenie NIK inne organy kontrolne 
przeprowadziły 146 kontroli doraźnych, 
oraz udostępniły nam wyniki kolejnych 
14 kontroli. 

Izba współdziałała w 7 kontrolach z naj-
wyższymi organami kontroli z innych 
państw, przygotowując międzynarodo-
we raporty.

Wystąpienie w Sejmie prezesa NIK   kontrola i audyt

Dobre�oceny� zewnętrzne�Najwyższej�
Izby�Kontroli,�płynące�z�wielu�źródeł,�tak-
że�ze�strony�audytora�badającego�NIK�
na�zlecenie�Sejmu,�świadczą,�że�Izba�funk-
cjonuje�prawidłowo,�że�jej�kadra�kontroler-
ska�i�kierownicza�jest�dobrze�przygotowana�
do�wykonywania�zadań.
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W 2018 roku NIK przedłożyła Sejmowi 
191 informacji o wynikach kontroli plano-
wych (w tym dotyczących wykonania bu-
dżetu) oraz niektórych kontroli doraźnych. 
Przedstawiciele NIK uczestniczyli łącznie 
w 316 posiedzeniach Komisji Sejmowych. 

W 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli sfor-
mułowała 140 wniosków de lege ferenda, 
w tym w 108 określiliśmy propozycje zmia-
ny regulacji ustawowych.

Poziom realizacji tych wniosków po 
upływie niecałego roku wynosi zazwy-
czaj około 10%. I tak jest obecnie. Trzeba 
jednak pamiętać, że proces legislacyjny 
trwa niekiedy wiele lat i jest niezależny 
od Najwyższej Izby Kontroli. Przypomnę 
też, że wnioski NIK nie są obligatoryjne.

Natomiast jeśli spojrzymy na poziom 
realizacji wniosków de lege ferenda  
w dłuższej perspektywie czasowej, np. pię-
ciu lat, to okazuje się, że blisko 1/3 wnios- 
ków z lat 2014–2018 została już zreali-
zowana.

Trzeba koniecznie w  tym  miejscu 
wspomnieć, że w roku 2018 NIK oprócz 
140 wniosków de lege ferenda zawartych 
w informacjach sformułowała w swo-
ich wystąpieniach 4851 wniosków po-
kontrolnych (o ponad 300 wniosków 
więcej niż w 2017 roku). Ponad 80% 
z tych wniosków zostało już zrealizowa-
nych lub jest w trakcie realizacji. 

Można więc stwierdzić, bez żadnej prze-
sady, że kontrolowane instytucje korzysta-
ją z większości formułowanych przez nas 

wniosków. Między innymi w ten właśnie 
sposób NIK przyczynia się każdego roku 
do poprawy funkcjonowania Państwa. 

Wysoki Sejmie!
Korzyści finansowe uzyskane przez Skarb 
Państwa w wyniku kontroli NIK z roku 
2018 sięgają kwoty blisko 44 mln zł. 
Jest to wymierny efekt naszych kontroli. 
Podobnie jednak jak w sprawie wniosków 
de lege ferenda proces pozyskiwania ko-
rzyści dla Skarbu Państwa bywa czaso-
chłonny. Na przykład w sierpniu 2017 roku 
Komisja Europejska wydała decyzję, która 
nakazywała Polsce odzyskanie od spół-
ki Autostrada Wielkopolska SA prawie 
900 milionów złotych wraz z odsetkami. 
Wszystko zaczęło się od naszej kon troli 
z 2010 roku, kiedy to stwierdziliśmy, że 
rząd wypłacił prywatnym operatorom 
zbyt wysokie rekompensaty za zwolnie-
nie ciężarówek z opłat za jazdę po autostra-
dach. W marcu 2018 roku spółka wpłaciła 
na rachunek sum depozytowych Ministra 
Finansów ponad 1,3 miliarda złotych. Bywa 
więc, wcale nie rzadko, że efekty pracy 
Najwyższej Izby Kontroli są rozłożone 
w czasie.

Podobnie jest  z  zawiadomieniami 
o popełnionych przestępstwach i wy-
kroczeniach. NIK złożyła w 2018 roku 
w związku z prowadzonymi kontrolami 
96 zawiadomień do organów ścigania, 
o 17 więcej niż rok wcześniej. Informacje 

W�2018�r.�Najwyższa�Izba�Kontroli�sfor-
mułowała�140�wniosków�de�lege�ferenda,�
w�tym�w�108�określiliśmy�propozycje�zmiany�
regulacji�ustawowych.

NIK�przeprowadziła�w�2018�roku�łącznie�
2325�kontroli,�o�129�więcej�niż�w�roku�
poprzednim.�Kontrolami�tymi�objęliśmy�
1828�podmiotów.
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o ostatecznych efektach tych zawiadomień 
napływać będą do Izby w kolejnych latach.

Złożyliśmy też w 2018 roku 58 zawia-
domień do rzeczników dyscypliny finan-
sów publicznych, w których ujawniliśmy 
259 czynów dotyczących naruszenia dys-
cypliny finansowej, popełnionych przez 
75 osób.

Wysoka Izbo!
Ramy czasowe mojego wystąpienia 
nie pozwalają mi na przedstawienie zbyt 
wielu wyników poszczególnych kontroli. 
Wszystkie one były jednak już omawia-
ne na posiedzeniach komisji sejmowych, 
prezentowane w mediach, niekiedy z ty-
powymi dla niektórych tytułów uprosz-
czeniami oraz komentowane na różnego 
rodzaju seminariach, sympozjach i kon-
ferencjach. 

Pozwólcie Państwo jednak na wymie-
nienie przynajmniej kilku ważnych kon-
troli z 2018 roku. 

Jedną z najważniejszych była kontro-
la działań na rzecz ochrony powietrza 
przed zanieczyszczeniami. Nasz raport 
na ten temat zaprezentowaliśmy we wrze-
śniu 2018 roku. Stwierdziliśmy, że na tere-
nie UE Polska jest jednym z krajów z naj-
gorszą jakością powietrza. Oceniliśmy, 
że działania stosownych ministerstw, 
ale także samorządów wojewódzkich 
i gminnych, z wyjątkiem nielicznych przy-
padków, były daleko niewystarczające. 
Znajomość metodyki kontrolnej dotyczącej 
badania działań na rzecz jakości powietrza 

zaowocowała powierzeniem NIK koordy-
nacji międzynarodowej kontroli, która zo-
stała przeprowadzona przez najwyższe or-
gany kontroli z 14 państw. Raport z tej kon-
troli zawierał także ustalenia na temat 
zanieczyszczeń pochodzących z ruchu 
samochodowego.

Zaangażowanie NIK w ochronę po-
wietrza zostało zauważone przez Bank 
Światowy. Raport zaowocował rów-
nież podpisaniem przez NIK porozu-
mienia z Global Compact – agendą ONZ 
i Alarmem Smogowym – ruchem społecz-
nym zrzeszającym lokalne alarmy smogowe 
z całego kraju, którego celem jest poprawa 
jakości powietrza w Polsce.

Dostrzegając wpływ ochrony środowiska 
na życie i zdrowie obywateli, NIK przepro-
wadziła też kontrolę utrzymania i eksplo-
atacji sieci wodociągowych w miastach. 

Kolejnym ważnym obszarem wpływa-
jącym na życie obywateli jest organiza-
cja i funkcjonowanie systemu ochrony 
zdrowia. 

Poświęciliśmy temu zagadnieniu sze-
reg kontroli w 2018 roku, badając mię-
dzy innymi dostępność i czas oczekiwa-
nia na świadczenia zdrowotne – niestety 
w 30% zakresów świadczeń czas oczeki-
wania w kolejce do lekarza uległ pod ko-
niec 2017 roku wydłużeniu, w porównaniu 
z 2016 rokiem.

Korzyści�finansowe�uzyskane�przez�Skarb�
Państwa�w�wyniku�kontroli�NIK�z�roku�2018�
sięgają�kwoty�blisko�44�mln�zł.

Jedną�z�najważniejszych�była�kontrola�dzia-
łań�na�rzecz�ochrony�powietrza�przed�zanie-
czyszczeniami.�Nasz�raport�na�ten�temat�za-
prezentowaliśmy�we�wrześniu�2018�roku.�
Stwierdziliśmy,�że�Polska�jest�jednym�z�krajów�
z�najgorszą�jakością�powietrza�w�UE.
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W innej kontroli stwierdziliśmy, że sys-
tem opieki zdrowotnej nad dziećmi i mło-
dzieżą w wieku szkolnym, szczególnie 
w zakresie profilaktyki, nie gwarantuje 
bezpieczeństwa zdrowotnego tej grupie 
wiekowej, o czym świadczy zwiększająca 
się liczba dzieci i młodzieży z problemami 
zdrowotnymi.

Temat ochrony zdrowia jest dla Naj-
wyższej Izby Kontroli tak ważnym zagad-
nieniem, że przygotowaliśmy całościowy 
raport – swego rodzaju megainformację 
– opierając się na ustaleniach z ponad 
70 kontroli, w tym wielu z 2018 roku, 
a także na opiniach lekarzy, dyrektorów 
i przedstawicieli organów założycielskich 
szpitali, osób zarządzających służbą zdro-
wia oraz organizacji zrzeszających pacjen-
tów. Nasz raport spotkał się ze znakomitym 
przyjęciem wśród zewnętrznych eksper-
tów. Jest dostępny dla wszystkich, któ-
rzy chcą zapoznać się z najważniejszymi 
problemami występującymi w obszarze 
ochrony zdrowia oraz rekomendacjami 
Najwyższej Izby Kontroli. 

Od wielu lat zajmujemy się też w NIK 
problemami związanymi ze ściągalnością 
podatków, w tym podatku VAT. W 2018 
roku kontynuowaliśmy kontrole w tym ob-
szarze, doceniając większą skuteczność 
aparatu skarbowego w zapobieganiu wy-
łudzeniom podatku VAT. 

Troszcząc się o prawidłowe wydatko-
wanie środków publicznych, zaintere-
sowaliśmy się problemami związanymi 
z zarządzaniem spółkami Skarbu Państwa 
i sprawowaniem nadzoru właścicielskie-
go. Sygnały na temat nieprawidłowości 
płynęły do nas między innymi z komisji 
sejmowych. Skontrolowaliśmy wydatki 
spółek Skarbu Państwa na działalność 

sponsoringową, medialną i usługi do-
radcze. 20 zbadanych przez nas spółek 
wydało ponad 1,5 mld zł na działalność 
sponsoringową oraz zakup usług dorad-
czych i medialnych. Do najważniejszych 
nieprawidłowości zaliczyliśmy wydawanie 
pieniędzy na sponsoring pomimo ujem-
nego wyniku finansowego, sponsorowa-
nie przedsięwzięć, które nie zostały ujęte 
w planach, a także niegospodarne wyda-
wanie środków. 

W 2018 roku badaliśmy też między 
innymi funkcjonowanie Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej oraz  wypłaty odpraw 
w wybranych Spółkach Skarbu Państwa. 
Raporty są już gotowe, wkrótce trafią 
do Sejmu. 

Niektóre nasze informacje o wynikach 
kontroli przesyłamy do Sejmu w trybie 
właściwym dla informacji niejawnych. 
W 2018 roku sprawdzaliśmy, między in-
nymi, jak Polska jest przygotowana na za-
grożenia związane z terroryzmem. Ważny 
i obszerny raport w tej sprawie skierowa-
liśmy niedawno do Sejmu. 

Wysoki Sejmie!
Najważniejszą rolą Najwyższej Izby Kon-
troli jest dostarczanie parlamentarzystom, 
przedstawicielom władzy wykonawczej 
oraz, co najważniejsze, wszystkim obywa-
telom rzetelnej, pogłębionej i obiektywnej 
informacji o różnych istotnych obszarach. 

Niektóre�nasze�informacje�o�wynikach�kon-
troli�przesyłamy�do�Sejmu�w�trybie�właści-
wym�dla�informacji�niejawnych.�W�2018�roku�
sprawdzaliśmy,�między�innymi,�jak�Polska�
jest�przygotowana�na�zagrożenia�związane�
z�terroryzmem.
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Wolni obywatele muszą bowiem wiedzieć 
jak agendy rządowe i samorządowe wyko-
nują swoje ustawowe zadania oraz jak wy-
dają publiczne pieniądze. 

Wydaje się, że dzisiaj, sto lat po powsta-
niu Najwyższej Izby Kontroli, jej znaczenie 
staje się jeszcze większe. W dobie szumu 
informacyjnego, zagrożenia celowymi 
manipulacjami i kreowaną dezinformacją 
trudno sobie wyobrazić istnienie demo-
kratycznego kraju bez rzetelnej, pogłębio-
nej i obiektywnej informacji dostarczanej 
przez niezależną instytucję odpowiedzial-
ną za kontrolę państwa.

Wysoki Sejmie!
Kończę swoją konstytucyjną, sześciolet-
nią kadencję Prezesa Najwyższej Izby 
Kon troli. Pozostawiam Izbę w bardzo 
dobrym stanie. Nie tylko cenioną wy-
soko przez opinię publiczną, ekspertów 

zewnętrznych, instytucje międzynaro-
dowe, dziennikarzy oraz parlamentarzy-
stów, ale przede wszystkim niezależną 
i apolityczną. Wszystko to jest zasługą nie 
tyle moją, co ponad 1600 znakomicie wy-
kształconych i solidnie przygotowanych 
do wykonywania zadań kontrolerów NIK, 
od szeregowych inspektorów poczynając 
na dyrektorach kończąc oraz pracowników 
wsparcia technicznego i administracyjne-
go. Jestem im wszystkim bardzo wdzięcz-
ny za codzienną służbę.

Właśnie na temat tej codziennej służby 
1600 osób zatrudnionych w NIK jest to dzi-
siejsze sprawozdanie. To ich pracę dzisiaj 
Państwo oceniacie.  

Proszę Panie Posłanki i Panów Posłów 
o przyjęcie naszego sprawozdania za 
rok 2018. Kontrolerzy NIK i wspomaga-
jący ich pracownicy Izby zasługują na sza-
cunek i docenienie.

Tekst wystąpienia prezesa NIK w Sejmie oraz zapis dyskusji: <www.sejm.gov.pl>. Wyboru fragmentów 

wyróżnionych w tekście dokonała redakcja.
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Przemiany w infrastrukturze 
pod kontrolą NIK

Transport, łączność, budownictwo, gospodarka przestrzenna

W  roku jubileuszu stulecia naczelnego organu kontroli państwowej, 
prezentujemy cykl artykułów poświęconych wpływowi działalności 
Najwyższej Izby Kontroli na  funkcjonowanie państwa w  różnych ob-
szarach. Zamyka go opracowanie dotyczące aktywności Departamentu  
Infrastruktury związanej z  transportem, łącznością, gospodarką mor-
ską, budownictwem, gospodarką przestrzenną i mieszkaniową.

LESZEK KORCZAK

Artykuł prezentuje ustalenia kontroli prze-
prowadzonych w latach 1995‒2018 przez 
funkcjonujący w strukturze Najwyższej 
Izby Kontroli od 2011 r. Depar tament 
Infrastruktury1. Kontynuuje on dzia-
łalność prowadzoną uprzednio przez: 
Departa ment Komunikacji i Syste mów 
Tran sporto wych, Departament Transpor-
tu, Gospodarki Morskiej i Łączności oraz 
Ze spół Komunikacji i Łącz ności. Prze-
prowadza on kontrole dotyczące spraw 

1 Na potrzeby artykułu przyjęto, że przez Departament Infrastruktury należy rozumieć zarówno obecną 
jednostkę organizacyjną NIK, jak i jednostki funkcjonujące w jej strukturze pod innymi nazwami, które 
prowadziły opisaną w artykule działalność kontrolną. Warto podkreślić, że zasadniczy wpływ mieli na nią 
dyrektorzy Departamentu, którymi byli: w latach 1988–2011 Krzysztof Wierzejski, w latach 2011–2013 
Stanisław Jarosz, w 2013 r. Andrzej Witkowski, a następnie – do chwili obecnej – Tomasz Emiljan. Andrzej 
Witkowski jako wieloletni wicedyrektor bezpośrednio nadzorował największą liczbę najważniejszych kon-
troli, w tym przedstawionych w niniejszym artykule. 

objętych działami administracji rządowej, 
takimi jak: transport, gospodarka mor-
ska, łączność, budownictwo, gospodarka 
przestrzenna i mieszkaniowa oraz zadań 
realizowanych przez ministrów właści-
wych dla tych działów, podporządko-
wanych im organów i innych jednostek.  
Działalność Departamentu w tym okresie 
związana była przede wszystkim z bada-
niem procesu przemian, jakie zachodzi-
ły w transporcie, łączności i gospodarce 
morskiej, pozwalających na dostosowanie 
tych dziedzin do wymagań członkostwa 
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Polski w Unii Europejskiej, a następnie 
wykorzystywanie środków pomocowych 
na ich modernizację i rozwój. Od 2011 r. 
Departament przeprowadzał również kon-
trole w obszarach: budownictwa, gospodar-
ki przestrzennej i mieszkaniowej, mających 
istotny wpływ na dostosowanie życia co-
dziennego obywateli do standardów euro-
pejskich. Dotyczyły zagadnień kluczowych 
dla modernizacji i rozwoju gospodarczego 
oraz zabezpieczenia w tym procesie in-
teresów Skarbu Państwa, a także spraw 
związanych z bezpieczeństwem pasaże-
rów korzystających z usług przewozowych 
i infrastruktury, jak również zagrożeń eko-
logicznych lub humanitarnych, spowodo-
wanych niewłaściwym funkcjonowaniem 
transportu.

Transport drogowy i kolejowy
W latach 1995‒2018 Departament Infra-
struktury opracował ponad 60 Informacji 
o wynikach kontroli, dotyczących tran-
sportu drogowego i kolejowego w Polsce. 
W obszarze transportu drogowego doty-
czyły one przede wszystkim: zagadnień 
ogólnych; szkolenia i egzaminowania kan-
dydatów na kierowców; wydawania praw 
jazdy; funkcjonowania stacji kontroli po-
jazdów; bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go oraz budowy autostrad i innych dróg 
krajowych. Informacje związane z trans-
portem kolejowym odniosły się głównie 
do: jego funkcjonowania i bezpieczeństwa; 
wykorzystania środków unijnych na mo-
dernizację i rozwój oraz przekształceń 
strukturalnych i własnościowych kolei, 

2 Dz.U. z 2018 r. poz. 1311.

jakie nastąpiły na podstawie przepisów 
ustawy z 8 września 2000 r. o komercja-
lizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego Polskie Koleje Państwowe2.

Zarządzanie drogami miejskimi

Celem kontroli była ocena działalności or-
ganów administracji rządowej i samorządo-
wej, zarządzających w latach 1994‒1995 r. 
drogami publicznymi na terenach miej-
skich. Badaniami objęto wykonywanie 
ustawowych zadań dotyczących organi-
zacji zarządzania drogami oraz sposobu 
wykorzystania środków na ich budowę, 
modernizację i utrzymanie w 16 woje-
wództwach. Wykazała ona, że organi-
zacja zarządzania drogami publicznymi 
w miastach charakteryzowała się dużym 
rozproszeniem kompetencji i oddziele-
niem funkcji zarządzania od finansowania 
budowy i utrzymania dróg. Stwierdzono, 
że 65% tej kategorii dróg wymagało wyko-
nania prac remontowych. Na terenie miast 
były różne rodzaje dróg, więc funkcjono-
wało tam kilku zarządców, co utrudniało: 
koordynację robót drogowych, organizację 
ruchu oraz możliwość przesunięć środków 
na wykonywanie pilnych zadań.

Nieprawidłowości w działaniach za-
rządów polegały m.in. na: zaliczaniu ulic 
lokalnych do kategorii wojewódzkich; 
zatrudnianiu pracowników bez dosta-
tecznych kwalifikacji; nieustalaniu obo-
wiązkowych przeglądów dróg, nierzetel-
nym nadzorze nad wykonywaniem robót 
oraz nieegzekwowaniu terminowego po-
bierania opłat i kar od użytkowników 
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dróg publicznych. Stwierdzono ponadto, 
że trwające przez 5 lat prace nad projek-
tem nowej ustawy o drogach publicznych 
nie zostały zakończone, ponieważ nie roz-
strzygnięto sposobu ich finansowania.

Ustalenia kontroli doprowadziły do 
przyspieszenia prac nad nowelizacją 
ustawy o drogach publicznych3 i wpro-
wadzeniem zmian w ustawie z 29 sierpnia 
1997 r. o finansowaniu dróg publicznych4 
w tym w zakresie: sprecyzowania przepi-
sów ustalających zasady zaliczania dróg 
do kategorii wojewódzkich oraz określe-
nia systemu zarządzania i finansowania 
drogownictwa5.

Szkolenia kierowców  
i dopuszczanie pojazdów do ruchu

Kontrola służyła ocenie działalności ośrod-
ków szkolenia i egzaminowania kierowców, 
stacji kontroli pojazdów (skp) oraz orga-
nów administracji publicznej w zakresie: 
nadzoru nad szkoleniem kierowców i do-
puszczaniem pojazdów do ruchu, prawidło-
wością wydawania praw jazdy i dowodów 
rejestracyjnych. Badanie, którym objęto 
lata 1994‒1996, wykazało, że:

 • szkolenie oraz egzaminowanie kandy-
datów na kierowców nie przygotowywało 
ich do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 
drogowym;

 • nierzetelnie wykonywano badania stanu 
technicznego pojazdów;

3 Zmiany ujęte zostały w tekście jednolitym ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71 poz. 838).
4 Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. 780, ze zm. (ustawę uchylono 1.1.2006).
5 Informacja�o�wynikach�kontroli�zarządzania�drogami�publicznymi�w�miastach,�nr ewid. 71/96/P96061, Warszawa 1996 r.
6 Używane w artykule określenie „Minister”, któremu w tym samym fragmencie artykułu nie została przypi-

sana inna właściwość, odnosi się zawsze do ministra właściwego do spraw transportu.
7 Informacja�o�wynikach�kontroli�funkcjonowania�systemów�szkolenia�i�egzaminowania�kierowców,�wydawania�

praw�jazdy�i�dopuszczania�pojazdów�do�ruchu�drogowego,�nr ewid. 55/97/P96062/DTL, Warszawa 1997 r.

 • w co drugim ośrodku nauki jazdy wyda-
wano zaświadczenia o ukończeniu kursu, 
mimo niezrealizowania pełnego programu 
szkolenia, a w co trzecim rozpoczynano 
część praktyczną (jazdy) bez wymaganego 
przygotowania teoretycznego;

 • ustalenia w 61 stacjach kontroli pojaz-
dów wykazały, że 58 z nich nie było odpo-
wiednio przygotowanych do wypełniania 
funkcji, a stacje niejednokrotnie dopusz-
czały pojazdy do ruchu, pomimo nieprze-
prowadzenia wymaganych badań;

 • wojewodowie wydawali upoważnienia 
do działalności stacjom, które nie spełnia-
ły wymagań oraz nie egzekwowali zwrotu 
pieczątek po wygaśnięciu upoważnień;

 • minister właściwy do spraw transportu 
(dalej: Minister)6 wydawał z opóźnieniem: 
zarządzenia, programy i instrukcje doty-
czące funkcjonowania ośrodków szkole-
nia i egzaminowania kierowców oraz skp.

Ustalenia kontroli NIK doprowadziły 
m.in. do zaktualizowania przez Ministra 
ówczesnego Programu szkolenia kurso-
wego w zakresie przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów oraz zwiększenia 
nadzoru nad działalnością wojewodów 
w zbadanym obszarze7.

Budowa i eksploatacja autostrad 
oraz dróg krajowych

Proces budowy i eksploatacji autostrad 
był przedmiotem wnikliwych badań 
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Departamentu Infrastruktury, których 
rezultaty zostały przedstawiane w 7 Infor-
macjach o wynikach kontroli opracowa-
nych w latach 1998‒2010. Po przepro-
wadzeniu w latach 1998‒2003 trzech 
kontroli tych zagadnień8, które wykaza-
ły nieprawidłowości zarówno na etapie 
przygotowania, jak i budowy autostrad9, 
NIK na przełomie 2005 i 2006 r. wdro-
żyła kolejne trzy kolejne, które dotyczyły 
zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa 
w umowach zawartych z koncesjonariusza-
mi autostrad10. Ujawniły one takie same 
nieprawidłowości na dalszych etapach prac 
związanych z budową i eksploatacją auto-
strad A1, A2 i A4.

W ocenie NIK umowy te nie zabez-
pieczały właściwie interesów Skarbu 
Państwa i użytkowników autostrad. 
Stwierdzono m.in., że podczas nego-
cjacji umowy dotyczącej autostrady A1 
wystąpił mechanizm korupcjogenny, po-
legający na tym, że Minister w odniesie-
niu do najważniejszych jej postanowień 
podejmował decyzje wbrew opiniom 
ekspertów lub poza wiedzą zespołów 
negocjacyjnych. Izba stwierdziła po-
nadto, że koncesjonariusz nie zgroma-
dził środków niezbędnych do realizacji 

8 Por. informacje o wynikach kontroli pt.:�Realizacja�ustawy�o�autostradach�płatnych�oraz�rządowego�programu�
budowy�autostrad�w�Polsce,�nr ewid. 175/98 P97122/DTL, Warszawa 1998 r.; Budowa�autostrad�w�Polsce,�
nr ewid. 23/2001/P00128/DTL, Warszawa 2001 r.;�Budowa�autostrad�w�Polsce, nr ewid. 185/2003/P/03/066/
KKT, Warszawa 2003 r.

9 Kontrole wykazały m.in.: opóźnienia w realizacji inwestycji, brak właściwego systemu ich finansowania, 
niedostateczny nadzór nad budową autostrad oraz niegospodarne wydatkowanie środków publicznych 
w tym procesie.

10 Por. informacje o wynikach kontroli pt.:�Wykonywanie�zadań�przez�administrację�publiczną�w�zakresie�budowy�
autostrady�A-1�północ-południe,�nr ewid. 119/2006/P/05/064/KKT, Warszawa 2006 r.; �Zabezpieczenie�inte-
resów�Skarbu�Państwa�w�umowach�koncesyjnych�na�budowę�autostrad�A2�i�A4, nr ewid. 151/2006/I/06/001/
KKT, Warszawa 2006 r.

11 Zwanego w dalszej treści artykułu KFD.

tego przedsięwzięcia. Również konce-
sjonariusz autostrady A4 nie wywiązał 
się ze zobowiązań dotyczących finanso-
wania, budowy i eksploatacji autostrady, 
a Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad nierzetelnie sprawował 
nadzór nad realizacją powierzonych 
mu zadań. Umożliwiło to koncesjona-
riuszowi prowadzenie rozliczeń w sposób 
niezgodny z przepisami, co doprowadziło 
do zaniżenia rzeczywistych przychodów 
z opłat pobieranych za przejazdy auto-
stradą o 20,6 mln zł. Nieprawidłowości 
ustalone w toku tej kontroli oszacowano 
na 165,2 mln zł. W związku z potencjal-
nym wyrządzeniem przez koncesjonariu-
sza szkody w mieniu Skarbu Państwa, 
NIK skierowała do Prokuratury zawiado-
mienie o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa. 

Z kolei kontrole zmian wprowadzonych 
w latach 2003–2006, w umowach konce-
syjnych dotyczących budowy i eksploatacji 
autostrad A2 oraz A4 wykazały, że pogłę-
biły one niekorzystne dla Skarbu Państwa 
postanowienia tych umów. W rezultacie 
wystąpiło poważne zagrożenie dla zbilan-
sowania wpływów i wydatków Krajowego 
Funduszu Drogowego11 finansującego 
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budowę autostrad; doszło też do przenie-
sienia na stronę rządową ryzyka związanego 
z budową autostrad. Wysokość zobowiązań 
Skarbu Państwa wynikających z realiza-
cji zmian wprowadzonych w umowach 
dotyczących autostrad A2 i A4 sięgnęła 
22.131 mln zł. NIK negatywnie oceniła 
ponadto rekomendowanie przez ministra 
przepisów, zawartych następnie w ustawie 
uchwalonej przez Sejm RP12, na podstawie 
których wprowadzono te zmiany.

Skierowane przez NIK wnioski do Mini-
stra, dotyczące m.in.: rozważenie moż-
liwości rozwiązania lub renegocjowania 
umów koncesyjnych w celu zrównoważe-
nia w nich pozycji Skarbu Państwa i kon-
cesjonariuszy, w większości nie zostały 
zrealizowane13.

Cykl przedstawionych badań związa-
nych z inwestycjami autostradowymi za-
myka kontrola przeprowadzona w czasie, 
gdy już ich odcinki koncesyjne udostęp-
niono użytkownikom, a w Polsce nastąpiła 
zmiana systemu pobierania opłat drogo-
wych od „samochodów ciężarowych”14. 
Wyniki tej kontroli wskazują na istotność 
wcześniejszych ustaleń i wniosków NIK 
oraz skutki ich niedostatecznej realizacji.

Rozliczenia państwa 
z koncesjonariuszami

W Polsce do 2005 r. za przejazd autostra-
dami pobierane były zarówno opłaty za ko-
rzystanie z infrastruktury dróg krajowych 

12  Ustawa z 28.7.2005 o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 
oraz ustawy o transporcie drogowym, Dz.U. z 2005r. nr 155 poz. 1297 – akt jednorazowy.

13 Źródło:�Informacje�o�wynikach�kontroli,�wskazane w przypisie 12.
14 Określenie zostało umownie przyjęte na potrzeby artykułu, ponieważ opłatami objęto pojazdy określone w usta-

wie o drogach publicznych, początkowo o masie powyżej 3,5 ton, a następnie równej lub wyższej niż 12 ton.
15 Dz.U. nr 155 poz. 1297 – akt jednorazowy.

(tzw. opłaty winietowe), jak i za przejazd 
autostradami – zaliczonymi do tej ka-
tegorii dróg publicznych (tzw. myto). 
System ten był niezgodny z przepisami 
obowiązującymi w UE, które ustalały, 
że nie można pobierać zarówno opłaty 
za przejazd, jak i za korzystanie z infra-
struktury. W celu dostosowania poboru 
opłat drogowych do prawa europejskiego, 
ustawą z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy 
o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym (KFD)oraz ustawy 
o transporcie drogowym15, wprowadzono 
przepisy zwalniające z opłat za przejazd au-
tostradami pojazdy samochodowe, za które 
uiszczona została opłata winietowa. Pojazdy 
te mogły poruszać się autostradami za oka-
zaniem zakupionej karty opłaty drogowej 
(winiety), a koncesjonariuszowi przysługi-
wał z tego tytułu zwrot utraconych środków 
finansowych (rekompensata).

Celem kontroli była ocena prawidłowości 
rozliczeń z tytułu rekompensat wypłaca-
nych koncesjonariuszom za bezpłatne prze-
jazdy autostradami pojazdów samocho-
dowych oraz działań administracji w za-
kresie: zabezpieczenia interesów Skarbu 
Państwa w umowach koncesyjnych i zbi-
lansowania wpływów i wydatków KFD, 
w związku z wypłatami rekompensat. 
Kontrolą przeprowadzoną w Ministerstwie 
Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
objęto lata 2008‒2009.
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NIK negatywnie oceniła działania 
Mini s tra oraz Generalnego Dyrektora 
DKiA jeśli chodzi o rozliczanie rekom-
pensat. Ujawnione nieprawidłowości do-
tyczyły: niepodjęcia skutecznych działań 
w celu zabezpieczenia interesów Skarbu 
Państwa w umowach koncesyjnych na bu-
dowę i eksploatację autostrad A1, A2 i A4 
oraz nierzetelnego nadzoru nad realizacją 
tych umów. Skutkiem ujawnionych nie-
prawidłowości było wypłacenie w latach 
2007‒2009 koncesjonariuszom autostrad 
A2 i A4 rekompensat zawyżonych o ok. 
200 mln zł oraz nieusunięcie zagrożenia 
kolejnych niezasadnych wypłat. 

Ponadto, według uzyskanych eksper-
tyz, zawarty przez ministra aneks nr 6 
do umowy dotyczącej autostrady A2, 
w którym ustalono zasady rozliczania re-
kompensat, opierał się na nierzetelnie spo-
rządzonym przez koncesjonariusza modelu 
finansowym przedsięwzięcia. Ujawniono 
przy tym, że pomimo powzięcia przez mi-
nistra wiedzy na ten temat (w IV kwartale 
2007 r.) sprawa nie została rozstrzygnięta 
w trybie przewidzianym w umowie kon-
cesyjnej, tj. arbitrażu. Ustalono jednak, 
że Minister ze względu na działanie pod 
wpływem błędu przy podpisywaniu anek-
su nr 6 uchylił się od skutków oświad-
czenia woli wyrażonego w tym aneksie, 
co spowodowało usunięcie postanowień 
umowy, ustalających sposób obliczania 
wielkości rekompensat. 

16 Informacja o wynikach kontroli:�Rozliczenia�budżetu�państwa�z�koncesjonariuszami�z�tytułu�rekompensat�
za�bezpłatne�przejazdy�autostradami, nr ewid. 151/2010/P09062/KKT, Warszawa 2006 r.

17 Kwotę tę stanowi łączna wielkość nadpłaty rekompensat (894,9 mln zł) i należnych od niej odsetek (472,6 mln zł), 
kwota znajduje się jednak w depozycie, ponieważ decyzja Komisji Europejskiej została zaskarżona przez kon-
cesjonariusza.

Pomimo braku tych postanowień, 
GDDKiA wypłacała jednak rekom-
pensaty, z zastrzeżeniem, że ich kwoty 
mogą stanowić „świadczenie nienależ-
ne”. Z kolei nadpłata środków z tytułu 
rekompensat, przekazanych koncesjona-
riuszowi autostrady A4, która wyniosła 
31.122 tys. zł, została zwrócona do KFD 
na warunkach niekorzystnych dla Skarbu 
Państwa (w ratach i bez odsetek wyno-
szących 1.487 tys. zł).

NIK zwróciła się do Ministra m.in. o: 
pilne uregulowanie zasad rozliczania re-
kompensat z koncesjonariuszem autostrady 
A2 oraz o podjęcie działań w celu zwrotu 
nienależnie wypłaconych mu środków16.
Sprawa realizacji tego wniosku toczyła 
się przez wiele lat, aż do zaangażowania 
w nią Komisji Europejskiej, która w 2017 r. 
uznała, że kwota nadpłaty (która wzrosła 
do ponad 1 mld zł) stanowi nienależną 
pomoc publiczną. Komisja stwierdziła, 
że koncesjonariusz miał prawo do rekom-
pensaty za zwolnienie samochodów cię-
żarowych z opłat za przejazdy tym odcin-
kiem autostrady A2, jednak przedstawił 
nierzetelne (zawyżone) prognozy ruchu. 
Na tej podstawie 29 listopada 2017 r. wy-
dano sądowy nakaz zwrotu do budżetu 
państwa ok. 1,36 mld zł17.

Zarządzanie drogami publicznymi

Kontrolą objęto elektroniczny system po-
boru opłat za przejazd drogami krajowymi 
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o nazwie viaTOLL, stanowiący zasadniczą 
część Krajowego Systemu Poboru Opłat 
(KSPO), który od 1 lipca 2011 r. zastąpił 
winiety. Opłacie podlegały pojazdy sa-
mochodowe o masie całkowitej powyżej 
3,5 tony oraz autobusy niezależnie od masy 
całkowitej. Do elementów tworzących sys-
tem zaliczały się bramownice usytuowane 
przy drogach publicznych oraz urządzenia 
umieszczone w pojazdach, służące do ko-
munikowania się z aparaturą na bramow-
nicach.

Celem kontroli była ocena działań ad-
ministracji rządowej związanych z wdro-
żeniem i funkcjonowaniem KSPO18 oraz 
wskazanie barier, utrudniających funk-
cjonowanie elektronicznego poboru opłat 
drogowych (ESP). Na podstawie wyni-
ków kontroli, którą objęto lata 1998‒1999, 
mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
NIK oceniła pozytywnie działania ad-
ministracji rządowej odpowiedzialnej 
za uruchomienie KSPO, które spowodo-
wały, że system wygenerował do 30 li-
stopada 2012 r. wpływy w wysokości 
1.269.083 tys. zł. KSPO zastąpił wadli-
wy system winietowy, w tym wyelimino-
wał zagrożenia związane ze zbilansowa-
niem wpływów i wydatków KFD, z uwagi 
na wielkość rekompensat wypłacanych 
koncesjonariuszom autostrad. Ocenę tę 
obniżyły ujawnione nieprawidłowości, 
które polegały m.in. na:

 • niepodjęciu działań w celu weryfikacji 
rzetelności poboru opłaty elektronicz-
nej przez objęcie urządzeń służących 

18 W tym przede wszystkim systemu viaTOLL.
19 Informacja o wynikach kontroli:� Wdrażanie� krajowego� systemu� poboru� opłat� drogowych, 

nr ewid.166/2013/P/12/080/KIN, Warszawa 2013 r.

do ich naliczania prawną kontrolą me-
trologiczną;

 • niewydaniu przepisów umożliwiających 
terminowe oznaczenie sieci viaTOLL zna-
kami informującymi kierowców o porusza-
niu się po drodze objętej opłatami;

 • dokonaniu odbiorów technicznych bra-
mownic i urządzeń do poboru lub kon-
troli uiszczania opłaty po upływie ok. 14 
miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji ESP;

 • nieuprawnionym zaliczeniu bramow-
nic do urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, a w konsekwencji wzniesieniu 
tych budowli bez uzyskania pozwolenia 
na budowę;

 • dopuszczeniu do niezgodnego z przepisa-
mi wielokrotnego karania kierowców, któ-
rzy naruszyli obowiązek uiszczenia opłaty 
elektronicznej, za przejazd po tej samej 
drodze.

NIK wnosiła do Ministra m.in. o: wpro-
wadzenie przepisów regulujących wymie-
rzanie kar pieniężnych z tytułu nieuiszcze-
nia opłaty elektronicznej, zapewniających 
prawidłowe ich nakładanie. Sformułowane 
przez Izbę wnioski nie zostały w pełni zre-
alizowane19.

Transport drogowy  
i kolejowy w latach 1990–2004

W 2005 r. Departament Infrastruktury 
przygotował zbiorczą informację doty-
czącą oceny podsumowującej funkcjo-
nowanie transportu drogowego i kole-
jowego w Polsce, w latach 1990‒2004, 
która została opracowana na podstawie 
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wyników kontroli przeprowadzonych przez 
NIK w latach 1990‒2004 oraz I półroczu 
2005 r.

Wyniki kontroli dały podstawę do ne-
gatywnej oceny działalności organów ad-
ministracji publicznej odpowiedzialnych 
za funkcjonowanie transportu samochodo-
wego i kolejowego, w tym zwłaszcza za stan 
techniczny infrastruktury transportowej 
państwa. Do podstawowych przyczyn nie-
prawidłowości Najwyższa Izba Kontroli 
zaliczyła m.in.:

 • niedostosowanie infrastruktury kole-
jowej i drogowej do standardów europej-
skich;

 • brak kompleksowego systemu sieci auto-
strad, dróg ekspresowych i szybkich kolei, 
co nie sprzyjało efektywnej alokacji prze-
mysłu i usług, ograniczało możliwości na-
pływu zagranicznych inwestycji;

 • dopuszczenie do złego stanu technicz-
nego infrastruktury, prowadzące do obni-
żenia poziomu bezpieczeństwa transportu 
oraz podnosiło jego koszty ekonomiczne, 
społeczne i ekologiczne;

 • brak skutecznych działań na rzecz 
stworzenia warunków do rozwoju trans-
portu kombinowanego, co powodowało 
zmniejszenie roli Polski jako kraju tran-
zytowego;

 • nieudaną restrukturyzację PKP, która 
negatywnie wpłynęła na sytuację ekono-
miczną spółek kolejowych utworzonych 
po podziale majątku tego przedsiębiorstwa.

NIK wskazała długotrwałe zagrożenia 
funkcjonowania transportu drogowego 
i kolejowego, m.in. takie jak:

20 Informacja o wynikach kontroli:�Funkcjonowanie�transportu�drogowego�i�kolejowego�w�latach�1990–2004, 
nr ewid.161/2005/P/05/067/KKT, Warszawa 2005 r.

 • zniekształcanie struktury gałęziowej 
transportu lądowego (ok. 174% wzrost wy-
konanej pracy przewozowej transportem 
samochodowym i spadek ok. 37% tej pracy 
w transporcie kolejowym);

 • duże obciążenie gospodarki narodowej 
kosztami zewnętrznymi transportu (zanie-
czyszczenie powietrza, hałas, negatywne 
oddziaływanie na klimat i krajobraz, wy-
padki, odpady eksploatacyjne);

 • niedostosowanie sieci drogowej do licz-
by pojazdów i natężenia ruchu pojazdów;

 • niewywiązywanie się rządu z obowiąz-
ku utrzymania linii kolejowych o podsta-
wowym znaczeniu, które z uwagi na zły 
stan techniczny nie stanowiły alternatywy 
dla transportu samochodowego.

Minister powiadomił Prezesa Naj-
wyższej Izby Kontroli , że podziela za-
warte w Informacji o wynikach kontroli 
oceny, a mając na uwadze stan krajowej 
infrastruktury transportowej widzi po-
trzebę przeprowadzenia debaty na plenar-
nym posiedzeniu Sejmu w celu rozpatrze-
nie problemów związanych z rozwojem 
transportu20.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

W 2011 r. De partament Infrastruktury 
opracował zbior czą informację na temat 
wyników badań bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w której uwzględniono wyniki 
28 kontroli z lat 2000‒2010. Na ich pod-
stawie NIK negatywnie oceniła działalność 
organów administracji publicznej odpowie-
dzialnych za wykonywanie zadań z tego 
zakresu. W jej następstwie utrzymywał 
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się wysoki poziom zagrożenia wypadka-
mi na drogach. 

W  latach 2000‒2009 zdarzyło się 
ich w Polsce 504 598; zginęło wówczas 
55 286 osób, a 637 572 zostało rannych. 
Straty materialne z tytułu wypadków 
stanowiły corocznie ok. 2,5% PKB. Izba 
stwierdziła, że niski poziom bezpieczeń-
stwa na drogach pozostawał w związku: 
ze złym stanem technicznym dróg; nie-
skutecznym systemem szkolenia i egza-
minowania kierowców; niedostatecznym 
stanem technicznym pojazdów; wadliwą 
organizacją ruchu drogowego; nieprawidło-
wym przewozem towarów niebezpiecz-
nych oraz niewłaściwym zarządzaniem 
drogami na skrzyżowaniach z liniami ko-
lejowymi.

NIK uznała za konieczne podjęcie 
przez organy administracji drogowej dzia-
łań, zmierzających m.in. do:

 • doprowadzenia stanu technicznego dróg 
do standardów obowiązujących w UE;

 • usprawnienia organizacji ruchu drogo-
wego;

 • utworzenia skutecznego systemu szko-
lenia kierowców;

 • wyeliminowania z ruchu pojazdów 
w złym stanie technicznym;

 • utworzenia i wdrożenia zintegrowanego 
systemu bezpieczeństwa w transporcie 21.

Wyniki tej  kontroli, analogicznie, 
jak przedstawione we wskazanej Informacji 

21 Informacja�o�wynikach�kontroli�bezpieczeństwa�ruchu�drogowego�w�Polsce,�nr ewid.5/2011/P/10/061/KKT,  
Warszawa 2011 r.

22 Np. w latach 2012–2013 do ustawy z 6.9. 2001 o transporcie drogowym wprowadzono 7 zmian, w tym związanych 
m.in. z zasadami przewozu towarów niebezpiecznych oraz funkcjonowaniem Inspekcji Transportu Drogowego.

23 Sygnał zastępczy – semafor wskazujący światło czerwone z migającym białym, stosowany w sytuacjach, 
gdy automatyczne zabezpieczenia sterowania ruchem kolejowym nie pozwalają podać normalnego sygnału 
zezwalającego na jazdę.

o wynikach kontroli z 2005 r., przyczyni-
ły się do podjęcia przez Ministra działań 
legislacyjnych mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa transportu drogowego22.

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego

W 2012 r. doszło w Polsce do kilku katastrof 
kolejowych, w tym pod Szczekocinami, 
w której zginęło 16 osób a 57 zostało ran-
nych. Wypadek miał miejsce m.in. w związ-
ku z nieprawidłowym zarządzaniem bez-
pieczeństwem ruchu kolejowego.

Celem kontroli NIK była ocena wyko-
nywania zadań przez podmioty odpowie-
dzialne za nie, w tym działalności admini-
stracji rządowej oraz przedsiębiorstw kole-
jowych. NIK oceniła ją negatywnie, z uwagi 
na stwierdzone nieprawidłowości, które:

 • w Ministerstwie Transportu Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej oraz Urzędzie 
Transportu Kolejowego (UTK) występo-
wały w nadzorze nad modernizacją infra-
struktury kolejowej przez PKP PLK SA 
oraz polegały na dopuszczeniu do opóźnień 
w implementacji prawa Unii Europejskiej;

 • w PKP PLK SA polegały m.in. na: zwłoce 
w usuwaniu awarii na liniach kolejowych, 
niewystarczającym nadzorze nad prze-
strzeganiem procedur bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego, nadużywaniu sygna-
łu zastępczego23 oraz przeciągającym się 
wdrażaniu zaleceń audytu w obszarze bez-
pieczeństwa;
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 • u przewoźników kolejowych polegały 
na: nieprzeprowadzaniu modernizacji ta-
boru kolejowego, nierzetelnym wdrażaniu 
systemu zarządzania bezpieczeństwem 
na kolei oraz braku właściwego nadzoru 
nad pracą maszynistów.

Izba uznała, że istotną przyczyną niewy-
konywania zadań związanych z bezpieczeń-
stwem był niedobór właściwie przygoto-
wanych kadr. Zwróciła uwagę na potrzebę 
przyspieszenia prac, mających na celu przy-
gotowanie nowych przepisów dotyczących 
warunków prowadzenia ruchu kolejowego. 
Wnosiła o wzmocnienie finansowe i orga-
nizacyjne UTK, rozszerzenie kompetencji 
prezesa tego urzędu oraz sfinalizowanie 
prac nad wprowadzeniem jednolitych stan-
dardów bezpieczeństwa na kolei. Wnioski 
NIK zostały zrealizowane lub wdrożone 
do realizacji24.

W latach 2014‒2015 w ustawie o trans-
porcie kolejowym zostały wprowadzone 
zmiany dotyczące m.in. funkcjonowania 
Prezesa UTK i działalności maszynistów 
pojazdów trakcyjnych.

Ratownictwo i ochrona 
przeciwpożarowa na kolei

Celem kontroli była ocena działań za-
rządców infrastruktury oraz jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej (PSP) po-
dejmowanych w celu usuwania skut-
ków katastrof i zdarzeń w ruchu kolejo-
wym, a także sprawowania przez Prezesa 
UTK nadzoru w obszarze ratownictwa 

24 Informacja o wynikach kontroli:�Bezpieczeństwo�ruchu�kolejowego�w�Polsce,�nr ewid. 173/2013/I/12/003/KI,  
Warszawa 2013 r.

25 Informacja o wynikach kontroli:�Funkcjonowanie�ratownictwa�technicznego�i�ochrony�przeciwpożarowej�
na�kolei,�nr ewid.186/2012/P/12/077/KIN, Warszawa 2013 r.

kolejowego. Objęto nią lata 2010‒2012. 
NIK oceniła negatywnie działalność pod-
miotów odpowiedzialnych za kolejowe ra-
townictwo techniczne i ochronę przeciw-
pożarową, m.in. ze względu na brak nale-
żytej osłony ze strony służb ratownictwa 
technicznego, polegającej na sprawnym 
usuwaniu skutków wypadków i udrażnia-
niu linii kolejowych. Negatywna ocena 
dotyczyła także działalności Prezesa 
UTK, w odniesieniu do nadzoru nad za-
rządcami infrastruktury w sprawach 
kolejowego ratownictwa technicznego. 
Stwierdzono, że zarządcy a także jed-
nostki Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego nie były odpowiednio przygo-
towane do wykonywania zadań ratowni-
czych. NIK wniosła do właściwego ministra 
o wprowadzenie regulacji zapewniających 
utrzymywanie pasów przeciwpożarowych 
na terenie kolejowym oraz ustanawiających 
funkcjonowanie kolejowego ratownictwa 
technicznego.

Wnioski Izby zostały w znacznej mierze 
niezrealizowane25.

Bezpieczeństwo  
przewozów kolejowych

Celem kontroli była ocena stanu bezpie-
czeństwa kolejowych przewozów pasażer-
skich i towarowych w latach 2016‒2017.

NIK pozytywnie oceniła, mimo stwier-
dzonych nieprawidłowości, działalność 
podmiotów odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo przewozów kolejowych w Polsce, 
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która doprowadziła w 2016 r. do obniżenia, 
w stosunku do 2015 r., liczby wypadków 
na liniach kolejowych (o 8,9%) oraz ofiar 
śmiertelnych (o 25,9%). Jakkolwiek 2016 r. 
był najbezpieczniejszy dla transportu ko-
lejowego od 2012 r., ustalone nieprawidło-
wości wskazywały, że stan bezpieczeństwa 
przewozów kolejowych nie był zadowala-
jący, ponieważ:

 • średni wiek eksploatowanych pojazdów 
przekraczał 25 lat;

 • występowały przypadki prowadzenia 
przez zarządców i przewoźników kolejo-
wych działań niezgodnych z systemami za-
rządzania bezpieczeństwem na kolei (SMS);

 • pomimo poprawy stanu techniczno-eks-
ploatacyjnego infrastruktury zarządzanej 
przez PKP PLK SA26, blisko połowa linii 
kolejowych wymagała naprawy lub mo-
dernizacji;

 • doszło do osłabienia integralności infra-
struktury kolejowej w związku z wniesie-
niem części urządzeń podsystemu „Energia”, 
zasilającego państwowe linie kolejowe, do 
sprywatyzowanego w 2015 r. operatora syste-
mów dystrybucyjnych PKP Energetyka SA;

 • SOK (jako jednostka PKP PLK SA) 
nie  miał jednoznacznych uprawnień 

26 PKP PLK SA zarządzała ok. 18,4 tys. km czynnych linii kolejowych, stanowiących 96% linii eksploatowanych ogółem.
27 Wyniki tych kontroli wykazały nieprawidłowości dotyczące m.in.: utrzymania we właściwym stanie technicz-

nym: nawierzchni kolejowej i podtorza – w 18 (78%) jednostkach kontrolowanych (jk); urządzeń detekcji 
stanów awaryjnych taboru kolejowego – w siedmiu (30%) jk; urządzeń sterowania ruchem kolejowym – w 15 
(65%) jk oraz urządzeń sieci trakcyjnej w siedmiu (30%) jk.

28 Kontrole 238 kolejowych obiektów dworcowych wykazały nieprawidłowości dot. nieprzestrzegania prze-
pisów przeciwpożarowych oraz występowania innych zagrożeń na 175 (74%) dworcach. Stwierdzone nie-
prawidłowości wskazywały na niedostateczne przygotowanie części tych obiektów do prowadzenia działań 
ratunkowych w przypadku pożaru itp. zagrożeń, w tym o charakterze terrorystycznym.

29 Kontrole stanu technicznego 46 mostów i wiaduktów kolejowych przeprowadzone przez wojewódzkich in-
spektorów nadzoru budowlanego wykazały nieprawidłowości w zakresie utrzymania 38 (83%) poddanych 
oględzinom obiektów inżynieryjnych. Stan techniczny 20 mostów i wiaduktów kolejowych oceniony został 
jako nieodpowiedni, a w jednym przypadku jako przedawaryjny.

do ochrony bezpieczeństwa w pociągach 
i na dworcach kolejowych, należących 
do innych podmiotów;

 • na stacjach kolejowych i w pociągach 
starszej generacji nie było urządzeń wspo-
magających wsiadanie i wysiadanie osób 
o ograniczonej zdolności poruszania się;

 • wyniki kontroli przeprowadzonych 
na zlecenie NIK przez Prezesa UTK27, 
Państwową Straż Pożarną28 oraz jednostki 
podległe Głównemu Inspektorowi Nadzo-
ru Budowlanego29 wykazały szereg niepra-
widłowości obniżających bezpieczeństwo 
przewozów.

Na podstawie wyników tej kontroli wła-
ściwy minister, PKP PLK SA i przewoź-
nicy kolejowi podjęli działania związane 
(odpowiednio) z: opracowaniem programu 
napraw i modernizacji linii kolejowych 
w złym stanie technicznym; zapewnie-
niem integralności państwowej infra-
struktury kolejowej i środków pomoco-
wych na modernizację taboru kolejowe-
go; wyposażaniem peronów w urządzenia 
wspomagające wsiadanie i wysiadanie osób 
o ograniczonej zdolności poruszania się; 
wprowadzeniem uregulowań, nakłada-
jących na przewoźników pasażerskich 
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i zarządców dworców obowiązki doty-
czące: wyposażania pociągów i dworców 
w defibrylatory i systemy monitoringu 
oraz szkolenia pracowników dotyczące 
udzielania pierwszej pomocy30.

Przewóz towarów niebezpiecznych

Celem kontroli była ocena skuteczności 
działań podejmowanych przez organy 
administracji publicznej oraz jednostek 
odpowiedzialnych za organizację i nad-
zór nad przewozem drogowym towarów 
niebezpiecznych. Kontrolą objęto lata 
2015–2017 (I półrocze).

NIK stwierdziła, że organy admini-
stracji publicznej oraz jednostek reali-
zujących zadania związane z przewozem 
drogowym takich towarów, nie zapew-
niały eliminacji występujących zagro-
żeń. W Ministerstwie Infrastruktury 
i Budownictwa nie wdrożono proce-
dur umożliwiających realizację zadań 
w tym zakresie, a przyjęta koncepcja 
nadzoru nad przewozem drogowym 
towarów niebezpiecznych sprowadza-
ła się do ograniczania ujawnionych, ne-
gatywnych zjawisk. Minister nie spraw-
dzał prawidłowości działań podejmo-
wanych przez Inspekcję Transportu 
Drogo wego oraz przez Transportowy 
Dozór Techniczny. Ponadto marszałko-
wie województw nierzetelnie prowadzili 
postępowania w sprawie zatwierdzenia 
projektów organizacji ruchu. Nie doko-
nywano analizy zagrożeń związanych 

30 Informacja o wynikach kontroli:�Bezpieczeństwo�przewozów�kolejowych,�nr ewid. 199/2017/P/17/031/KIN,  
Warszawa 2018 r.,

31 Informacja o wynikach kontroli P/17/030:�Realizacja�przez�organy�państwa�i�samorządu�terytorialnego�zadań�w�za-
kresie�przewozu�drogowego�towarów�niebezpiecznych, Warszawa 2018 r., nr ewid.178/2011/P/11/061/KIN.

z transportem towarów niebezpiecznych 
i nie gromadzono informacji o trasach 
ich przewozu. W konsekwencji w pro-
jektach organizacji ruchu nie określa-
no odpowiedniego oznakowania tras, 
po jakich powinien odbywać się taki 
przewóz. Tak prowadzone postępowa-
nia nie eliminowały tym samym ryzyka, 
że transporty towarów niebezpiecznych 
przemieszczane będą przez centra miast 
lub w pobliżu obiektów ważnych dla bez-
pieczeństwa publicznego. Z kolei woje-
wodowie nie prowadzili analiz ryzyka 
związanego z uczestniczeniem w ruchu 
pojazdów przewożących tego rodzaju ła-
dunek i nie podejmowali działań ma-
jących na celu podwyższenie bezpie-
czeństwa. Wyniki kontroli przyczyniły 
się do podjęcia przez Ministra działań 
związanych z: utworzeniem centralnego 
systemu monitorowania przewozów to-
warów niebezpiecznych, opracowaniem 
rekomendacji dla ograniczenia takich 
transportów przez obszary o dużej gę-
stości zaludnienia; przywróceniem kom-
petencji prowadzania kontroli tego ro-
dzaju przewozu: Państwowej Inspekcji 
Pracy, Inspekcji Ochrony Środowiska, 
TDT oraz PSP31.

Funkcjonowanie Grupy PKP

Funkcjonująca od 2001 r. grupa kapita-
łowa pod nazwą Grupa PKP powstała 
na bazie spółek utworzonych przez PKP SA. 
Jednostką dominującą w Grupie jest spółka 
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Skarbu Państwa ‒ PKP SA, nad którą nad-
zór sprawuje Minister. Grupa PKP obej-
muje zarówno spółki, których działalność 
związana jest z transportem kolejowym, 
jak również świadczące usługi w innych 
obszarach, wykorzystujące majątek PKP.

Celem kontroli była ocena funkcjono-
wania Grupy PKP i działalności wcho-
dzących w jej skład spółek w latach 
2010‒2013 (I półrocze), w świetle re-
alizacji przepisów ustawy z 8 września 
2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego Polskie 
Koleje Państwowe32.

NIK negatywnie oceniła organizację 
i funkcjonowanie Grupy PKP, przede 
wszystkim ze względu na niedostatecz-
ną realizację zadań związanych z zarzą-
dzania holdingiem przez spółkę dominu-
jącą, tj. PKP SA, która do października 
2012 r. nie wypracowała strategii działal-
ności Grupy i nie zawierała ze spółkami 
zależnymi umów holdingowych. Ustalono, 
że w Grupie PKP:

 • nie skoordynowano działań spółek zwią-
zanych z nabyciem pociągów Pendolino 
do przewozów pasażerskich, co doprowa-
dziło do zakupu nieuzasadnionego eko-
nomicznie;

 • niektóre spółki nie zostały wyposażone 
w mienie niezbędne do prowadzenia dzia-
łalności, co wymuszało na nich konieczność 
dzierżawienia tego majątku;

 • nie doprowadzono do zagospodarowania 
zbędnego majątku kolejowego;

32 Dz.U. z 2018 r. poz. 1311.
33 Dz.U. z 2018 r. poz.1986.
34 Informacja o wynikach kontroli:�Funkcjonowanie�grupy�kapitałowej�PKP, nr ewid. 202/2014/P/13/083/KIN,  

Warszawa 2015 r.

 • nie zakończono procesu restrukturyzacji 
i przekształceń własnościowych w spół-
kach;

 • występowały przypadki naruszenia 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. ‒ Prawo za-
mówień publicznych33 przy korzystaniu 
z usług doradczych w holdingu oraz po-
noszenia przez spółki strat z działalności 
gospodarczej.

NIK zwróciła się do Ministra m.in. o: 
podjęcie działań mających na celu zakoń-
czenie procesu wnoszenia do spółek Grupy 
PKP mienia niezbędnego do prowadzenia 
działalności oraz zapewnienie decydują-
cego wpływu państwa na zarządzanie in-
frastrukturą energetyczną, telekomunika-
cyjną i informatyczną, potrzebną do pro-
wadzenia ruchu kolejowego, w przypadku 
wdrożenia procesu prywatyzacji spółek, 
do których dyspozycji przekazano tę in-
frastrukturę. Jakkolwiek wskazane wnio-
ski w znacznej mierze zostały wdrożone 
do realizacji, to ich wykonanie następowa-
ło ze znacznym opóźnieniem, co spowo-
dowało m.in., że sprywatyzowanie PKP 
Energetyka SA nastąpiło bez wydzielenia 
z tej spółki infrastruktury energetycznej, 
koniecznej do prowadzenia ruchu kole-
jowego 34.

Wybór dostawcy szybkich pociągów

Celem tej kontroli była ocena prawidło-
wości przeprowadzonego w 1998 r. prze-
targu na wybór dostawcy składów szyb-
kich pociągów z wychylnym nadwoziem 
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oraz ekonomicznego uzasadnienia wpro-
wadzenia tego rodzaju pociągów do eks-
ploatacji przez PKP.

Badany przetarg ustalał potrzeby fi-
nansowe związane z zakupem pociągów 
na poziomie 250 mln dolarów (ówcze-
śnie ok. 0,9 mld zł). Zakładano przy tym, 
że PKP przy korzystaniu z dotacji zmo-
dernizuje do 2005 r. linię kolejową E-65 
kosztem ok. 4,3 mld zł, tak aby wyłonio-
ny w przetargu włoski pociąg Pendolino 
(z wł. „wahadełko”)35 mógł na poszczegól-
nych odcinkach tej trasy osiągać prędkości 
od 160 do 250 km/godz.

W ocenie NIK ogłoszenie i przeprowa-
dzenie przetargu było niecelowe i nie-
gospodarne, a postępowanie w sprawie 
udzielenia zamówienia na Pendolino prze-
prowadzone z rażącym naruszeniem prze-
pisów ustawy z 10 czerwca 1994 r. o za-
mówieniach publicznych. Niecelowość 
postępowania wynikała głównie z tego, 
że PKP nie były przygotowane na sfi-
nansowanie tego zamierzenia i funkcjo-
nowały wówczas ze stratą, sięgającą ok. 
1 mld zł. Pomimo uzyskania informa-
cji o nieprawidłowo przeprowadzonym 
przetargu, przekazanych PKP w 1998 r. 
m.in. przez Prezesa Urzędu Zamówień 
Publicznych, postępowanie o udzielenie 
zamówienia na pociągi Pendolino nie zo-
stało wstrzymane. W związku z powyż-
szym, w grudniu 1998 r. w czasie kontroli 

35 Budowanie pociągów z wychylnym nadwoziem jest rozwiązaniem technicznym, pozwalającym na zwiększenie 
prędkości podróżowania bez konieczności budowania dodatkowych torowisk przystosowanych dla kolei dużych 
prędkości. Przez wychylanie nadwozia pociąg jest bowiem w stanie pokonywać bezpiecznie z wyższą prędkością 
łuki zaprojektowane dla pociągów tradycyjnych, nie powodując przy tym dyskomfortu podróży dla pasażerów.

36 Informacja�o�wynikach�kontroli�prawidłowości�przeprowadzenia�przez�Przedsiębiorstwo�Państwowe�„Polskie�
Koleje�Państwowe”�przetargu�na�wybór�dostawcy�składów�szybkich�pociągów�z�wychylnym�nadwoziem,�
nr ewid. 8/2000/I98003/DTL, Warszawa 2000 r.

poinformowano Prezesa Zarządu PKP 
i Ministra o stwierdzeniu bezpośredniego 
niebezpieczeństwa wystąpienia znacz-
nej szkody w mieniu PKP. W odpowiedzi 
na to zawiadomienie Prezes Zarządu PKP 
stwierdził, że przeprowadził weryfikację 
sformułowanych zarzutów wobec zama-
wiającego i nie znalazł podstaw do unie-
ważnienia przetargu.

W wystąpieniach pokontrolnych: do 
Ministra oraz Prezesa Zarządu PKP Izba 
sformułowała wnioski dotyczące m.in. 
wstrzymania działań zmierzających do za-
kupu 16 pociągów Pendolino i unieważ-
nienia przetargu.

W odpowiedzi na wystąpienie Minister 
poinformował NIK, że  otrzymał od 
Zarządu PKP zapewnienie o wycofaniu 
się z zawarcia umowy kupna, a Prezes 
Zarządu PKP przesłał do wiadomości 
NIK uchwałę o unieważnieniu postępo-
wania w sprawie udzielenia zamówienia 
na dostawę 16 pociągów36.

Po upływie prawie 15 lat Departament 
Infrastruktury ponownie badał działania 
związane z nabyciem Pendolino – tym 
razem przez PKP Intercity SA. NIK 
stwierdziła, że dokonany zakup pocią-
gów, dla których maksymalna prędkość 
eksploatacyjna wynosi od 220 do 250 km/
godz., był działaniem niecelowym i niego-
spodarnym, ponieważ dokonano tego po-
mimo nieprzystosowania infrastruktury 
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kolejowej do uzyskiwania prędkości po-
wyżej 200 km/godz.

Warto podkreślić, że mimo nazwy 
Pendolino pociągi nie miały wychylnego 
nadwozia, a tym samym nie mogły uzyski-
wać dużych prędkości na łukach linii kolejo-
wych. Ich cena była przy tym znacznie wyż-
sza od ceny pociągów, dla których maksy-
malna prędkość wynosiła do 200 km/godz. 
Znacznie wyższe były również koszty 
utrzymania, które ponaddwukrotnie prze-
kraczały koszty serwisowania pociągów 
produkowanych w Polsce.

Wieloletni Program 
Inwestycji Kolejowych

Długoletnia stagnacja w budowie i mo-
dernizacji infrastruktury kolejowej przy-
czyniła się do zmniejszenia liczby wyko-
nawców projektów inwestycyjnych i robót 
budowlanych. Przeprowadzona w 2012 r. 
kontrola NIK wykazała przy tym: opóź-
nienia w przygotowywaniu strategicz-
nych dokumentów dotyczących budowy 
infrastruktury kolejowej, brak środków 
umożliwiających właściwą absorpcję 
funduszy z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), 
a w konsekwencji ryzyko utraty części 
środków pomocowych UE przeznaczo-
nych na realizację zadań określonych 
w „Wieloletnim Programie Inwestycji 
Kolejowych do roku 2013 z perspekty-
wą do roku 2015” (WPIK)37.

Celem kontroli była ocena, czy WPIK był 
prawidłowo przygotowany i realizowany 

37 Por. Informacja o wynikach kontroli:�Inwestycje�infrastrukturalne�PKP�PLK�SA,�nr ewid. 2/2013/P/12/078/KIN.
38 Informacja o wynikach kontroli:�Realizacja�Wieloletniego�Programu�Inwestycji�Kolejowych”,�nr ewid. 

159/2016/P/15/032/KIN, Warszawa 2016 r.

w sposób umożliwiający osiągnięcie za-
planowanych efektów. Izba stwierdziła, 
że stopień przygotowania do realizacji 
inwestycji w ramach WPIK nie gwaran-
tował pełnego wdrożenia tego programu 
do końca 2015 r., tj. w okresie kwalifiko-
walności wydatków w ramach perspek-
tywy finansowej Unii Europejskiej na lata 
2007‒2013. Ustalono również, że nie-
pełne wykonanie objętych programem 
inwestycji doprowadziło do obniżenia 
w listopadzie 2013 r. kwot zaplanowa-
nych na ich realizację ze środków POIiŚ 
o 5,4 mld zł, a na koniec 2015 r. do niewy-
korzystania 5,9 mld zł. Nie zakończono 
ponadto 73 projektów spośród 153 uję-
tych w tym planie.

Wyniki kontroli przyczyniły się do wdro-
żenia przez Ministra działań mających 
na celu zapewnienie: planowania ade-
kwatnego do możliwości wykonawczych 
i środków przeznaczonych na inwestycje, 
większej stabilności dokumentów progra-
mowych oraz terminowego przekazywa-
nie PKP PLK SA środków budżetowych 
na ich realizację38.

Transport zwierząt gospodarskich

W 1998 r. Najwyższa Izba Kontroli upu-
bliczniła informację o wynikach kontroli, 
która jako jedna z pierwszych zwróciła 
uwagę społeczeństwa i władz na potrzebę 
zapewnienia humanitarnego traktowania 
zwierząt podczas transportu.

Celem kontroli była ocena działań podej-
mowanych dla zapewnienia im właściwych 
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warunków przewozu oraz działalności 
przewoźników, przedsiębiorstw handlu 
zwierzętami i służb weterynaryjnych 
w tym zakresie.

Wyniki kontroli, którą objęto lata 
1996‒1997 wskazały, że: 70% zbada-
nych punktów skupu, 48% baz zbiorczych 
zwierząt, 100% drogowych przejść gra-
nicznych oraz 40% firm przewozowych 
nie zapewniało zwierzętom właściwych 
warunków sanitarnych, opieki lekarskiej, 
żywienia oraz zabezpieczenia przed po-
wstawaniem urazów w czasie transpor-
tu. Ustalone nieprawidłowości polegały 
na: złym stanie obiektów do gromadzenia 
zwierząt, eksploatowaniu ramp niewypo-
sażonych w koryta do pojenia i karmienia 
(bez ujęć wody), skupowaniu zwierząt 
bez nadzoru weterynaryjnego, długotrwa-
łym (powyżej 2 dni) przetrzymywaniu 
zwierząt bez karmienia.

Wyniki kontroli przyczyniły się do 
podjęcia przez ministrów właściwych 
do spraw transportu i gospodarki mor-
skiej oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywno-
ściowej prac umożliwiających Polsce raty-
fikację Konwencji europejskiej o ochronie 
zwierząt w transporcie międzynarodowym 
z 1968 r. oraz podpisania i ratyfikacji kon-
wencji Rady Europy dotyczących prawnej 
ochrony zwierząt. 

Miały również wpływ na wydanie rozpo-
rządzeń w sprawie: warunków transportu 
zwierząt, maksymalnego czasu ich prze-
wozu, przedziału wiekowego zwierząt 

39 Informacja�o�wynikach�kontroli�nadzoru�nad�warunkami�transportu�zwierząt�gospodarskich, nr ewid. 174/98 
P97121/DTL, Warszawa 1998 r.

40 Pomimo posługiwania się określeniem „osoby niepełnosprawne” kontrola dotyczyła szerszej kategorii pa-
sażerów, których obecnie nazywamy „osobami o ograniczonej zdolności poruszania się”.

i sposobu postępowania ze zwierzętami 
chorymi lub padłymi oraz warunków we-
terynaryjnych, wymaganych przy prowa-
dzeniu działalności polegającej na zarobko-
wym przewozie zwierząt i organizowaniu 
spędów39.

Przystosowanie komunikacji 
dla niepełnosprawnych

Kontrola miała umożliwić ocenę: stop-
nia dostępności transportu publicznego 
dla osób niepełnosprawnych40, wykorzy-
stania środków publicznych przeznaczo-
nych na ten cel oraz działalności admini-
stracji rządowej w tym zakresie w latach 
1995‒1999.

Izba stwierdziła, że administracja rzą-
dowa, Państwowy Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
oraz PKP i PKS nie wywiązywały się na-
leżycie z obowiązku udzielania pomocy 
w komunikacji osobom niepełnosprawnym. 
Pomimo że został on określony w ustawach, 
jako likwidowanie barier transportowych 
i architektonicznych oraz ułatwianie do-
stępu do środków transportu, administra-
cja rządowa nie wykorzystała dostępnych 
jej środków do poprawy warunków podró-
żowania osób niepełnosprawnych.

Przedsiębiorstwa transportu publicz-
nego nie były przygotowane do ich obsłu-
gi na dworcach i w czasie podróży. PKP 
na 5701 pociągów posiadały 28 wago-
nów w różnym stopniu dostosowanych 
do przewozu osób niepełnosprawnych, 
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a autobusy niskopodłogowe do przewozu 
osób na wózkach posiadały 4 skontrolo-
wane przedsiębiorstwa. Na 75% dworców 
PKP i 83% dworców PKS nie udzielano 
osobom niepełnosprawnym pomocy uła-
twiającej podróż.

Jedną z przyczyn niedostatecznego wy-
posażenia PKP i PKS w pojazdy przysto-
sowane do przewozu osób niepełnospraw-
nych było nieprzygotowanie przez właści-
wego ministra przepisów stymulujących 
produkcję i zakup tego rodzaju pojazdów. 
Ponadto PFRON w niskim stopniu współ-
finansował działania PKP i PKS na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

Wyniki kontroli miały wpływ na: podję-
cie prac rządowych związanych z realizacją 
obowiązków wobec niepełnosprawnych 
podróżnych oraz wprowadzenia przepi-
sów dotyczących wyposażenia pojazdów 
komunikacji publicznej, uwzględniających 
potrzeby osób niepełnosprawnych41.

Transport lotniczy
Prywatyzacja i restrukturyzacja PLL LOT

Udział LOT w krajowym rynku lotni-
czych przewozów pasażerskich przekra-
czał 55% w 2000 r. Wraz z pojawieniem 
się na tym rynku innych przewoźników, 
po wejściu Polski do Unii Europejskiej, 
udział ten zmniejszał się i w 2015 r. wy-
nosił ok. 21%. W grudniu 2012 r. spół-
ka uzyskała 400 mln zł środków pomo-
cy publicznej na ratowanie działalno-
ści w formie pożyczki udzielonej przez 
Skarb Państwa. Fakt uzyskania tych środ-
ków podlegał notyfikowaniu w Unii 

41 Informacja o wynikach kontroli:�Przystosowanie�komunikacji�pasażerskiej�dla�osób�niepełnosprawnych, 
nr ewid. 146/2000/P99055/DTL, Warszawa 2000 r.

Euro pejskiej, przy czym w lipcu 2014 r. 
Komisja Europejska uznała, że pomoc 
ta była zgodna z unijnymi zasadami po-
mocy państwa.

Celem kontroli była ocena działań 
Ministra Skarbu Państwa oraz orga-
nów PLL LOT w procesie restruktury-
zacji i prywatyzacji tej spółki w latach 
2012–2014. 

NIK stwierdziła, że realizowany plan 
restrukturyzacji przyniósł poprawę sy-
tuacji finansowej spółki we wspomnia-
nym okresie, co skutkowało uzyskaniem 
przez LOT pierwszy raz od 2007 r. zysku 
na działalności podstawowej. W ocenie 
Izby, uzyskiwane wyniki nie dawały jed-
nak podstaw do stwierdzenia, że istnie-
nie spółki nie było zagrożone oraz że osią-
gnie ona trwałą rentowność. Prowadzone 
do 2013 r. działania w zakresie restruktury-
zacji spółki były bowiem nieadekwatne za-
równo do sytuacji, w jakiej się znajdowała, 
jak i wyzwań stawianych przez otoczenie 
rynkowe. Poza przyczynami niezależnymi, 
na sytuację w jakiej znalazły się PLL LOT 
wpływały działania kolejnych zarządów 
spółki związane z nierealnym planowa-
niem wysokości przychodów i kosztów. 
W konsekwencji doprowadziło to do stanu, 
w którym spółka na koniec 2012 r. pozosta-
ła bez aktywów mogących być przedmio-
tem zbycia, zastawu czy zabezpieczenia, 
z ponad 300 mln zł zobowiązań wyma-
galnych, których nie była w stanie spłacić.

NIK negatywnie oceniła ponad-
to sposób zamawiania przez PLL LOT 
usług doradczo-konsultingowych, 
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w tym niestosowanie wewnętrznych re-
gulacji mających na celu zapewnienie go-
spodarności i transparentności zakupów. 
Wyniki kontroli miały wpływ na podjęcie 
przez Ministra Skarbu Państwa działań 
mających na celu doprowadzenie do wy-
pracowania przez Zarząd PLL LOT wiary-
godnego scenariusza kontynuacji działalno-
ści, obejmującego wybór modelu rozwoju 
i źródeł finansowania42.

Działalność „Portów Lotniczych”

Celem kontroli była ocena prawidłowości 
gospodarowania majątkiem przedsiębior-
stwa państwowego Porty Lotnicze (PL) 
w latach 1998‒2000 oraz przygotowania 
do wydzielenia z jego struktur Agencji Ru-
chu Lotniczego.

Kontrola wykazała, że mimo bardzo do-
brych wyników finansowych osiąganych 
przez PL, przedsiębiorstwo nie prowadziło 
działalności gospodarczej na zasadach ra-
chunku ekonomicznego. Skutki finansowe 
ujawnionych przez NIK działań nierzetel-
nych, niegospodarnych i podjętych z na-
ruszeniem prawa wyniosły 49,03 mln zł. 
Nieracjonalne gospodarowanie majątkiem, 
przez kierownictwo PL polegało na:

 • poręczeniu przez PL kredytu na ponad 
13 mln zł prywatnej spółce (wykorzystano 
tym samym mienie państwowe do przy-
sporzenia korzyści osobom prywatnym);

 • quasi kredytowaniu partnerów handlo-
wych w drodze opóźnień w windykacji 

42 Informacja o wynikach kontroli:�Restrukturyzacja�i�prywatyzacja�Polskich�Linii�Lotniczych�LOT�SA,�nr ewid. 
16/2016/P/14/036/KIN, Warszawa 2004 r.

43 Informacja o wynikach kontroli:�Działalność�przedsiębiorstwa�państwowego�„Porty�Lotnicze”,�nr ewid.188/2001/
P00130/KKT, Warszawa 2001 r.

należności (15,3 mln zł), a także nienali-
czaniu należnych od nich odsetek w kwo-
cie 6,3 mln zł;

 • zaakceptowaniu zapisów w układzie 
pracy zagrażających stabilności ekono-
micznej PL, ze względu na zapewnienie 
bardzo wysokich odpraw dla zwalnianych 
pracowników;

 • rozpoczęciu przetargu na wykonanie 
Terminalu II w Porcie Lotniczym War-
szawa‒Okęcie (o wartości 1.600 mln zł) 
bez odpowiednich źródeł finansowania 
tej inwestycji;

 • stosowaniu znaczących upustów za 
świadczenie usług (w 1998 r. – 63,46 mln zł, 
w  1999  r. –  71,25  mln zł, w  2000r. 
‒ 9,38 mln zł), bez przejrzystych zasad 
ich udzielania.

Przedsiębiorstwo nie zostało ponadto 
należycie przygotowane do wydzielenia 
Agencji Ruchu Lotniczego z jego struktur.

Wyniki kontroli przyczyniły się do pod-
jęcia przez Radę Ministrów działań zwią-
zanych z wypracowaniem programu po-
lityki państwa w dziedzinie lotnictwa 
cywilnego oraz aktualizacją przepisów 
dotyczących PL oraz zaliczaniem dotacji 
celowych dla spółek eksploatujących porty 
lotnicze w poczet akcji Skarbu Państwa43.

Wydawanie koncesji,  
certyfikatów i zezwoleń

Organem właściwym do wydawania konce-
sji, zezwoleń i certyfikatów uprawniających 
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do prowadzenia w Polsce działalności 
w lotnictwie cywilnym jest Prezes Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego (ULC). Sprawuje 
on przy tym nadzór nad zgodnością wy-
konywania przez podmioty gospodarcze 
działalności lotniczej z warunkami udzie-
lonych uprawnień. Nadzór nad Prezesem 
ULC sprawuje Minister.

Najwyższa Izba Kontroli zbadała działal-
ności obu organów w zakresie wydawania 
dokumentów uprawniających podmioty 
gospodarcze do prowadzenia działalności 
w lotnictwie cywilnym oraz wypełniania 
obowiązków przez przewoźników lotni-
czych i podmioty zarządzające lotniskami. 
Kontrola dotyczyła lat 2011‒2013.

Działalność Prezesa ULC NIK oceni-
ła negatywnie. Stwierdzono, że wydawał 
certyfikaty uprawniające do wykonywa-
nia działalności w lotnictwie cywilnym 
z naruszeniem przepisów ustawy z 3 lipca 
2002 r. ‒ Prawo lotnicze44 oraz wydanych 
na jej podstawie rozporządzeń wykonaw-
czych. Ponadto ULC przeprowadzał nie-
rzetelnie certyfikację na wszystkich eta-
pach tego procesu. W szczególności nie-
prawidłowo weryfikował kompletność 
dokumentacji przedstawianej przez pod-
mioty ubiegające się o certyfikaty. Prezes 
ULC nie zapewnił przy tym należytej or-
ganizacji tego urzędu. W rezultacie do wy-
konywania działalności lotniczej dopusz-
czane były podmioty, które nie spełnia-
ły warunków określonych w przepisach 
i nie gwarantowały bezpiecznego jej wyko-
nywania. Izba negatywnie oceniła ponadto 

44 Dz.U. z 2013 r. poz. 1393, ze zm.
45 Informacja o wynikach kontroli:�Wydawanie�dokumentów�uprawniających�do�działania�w�lotnictwie�cywilnym�

i�wypełnianie�obowiązków�z�nich�wynikających, nr ewid.172/2014/P/13/080/KIN, Warszawa 2016 r.

sprawowanie przez Prezesa ULC nadzo-
ru nad prawidłowością wykonywania 
przez uprawnione podmioty działalności 
lotniczej. Powodował on, że przez wiele lat 
utrzymywano ich infrastrukturę w niewła-
ściwym stanie technicznym. Negatywnie 
oceniono także nadzór Ministra nad dzia-
łalnością Prezesa ULC oraz wydawanie 
aktów wykonawczych do ustawy ‒ Prawo 
lotnicze.

Wyniki kontroli przyczyniły się do pod-
jęcia przez Ministra działań związanych 
z dostosowaniem przepisów wykonaw-
czych dotyczących certyfikacji do przepi-
sów tej ustawy oraz zwiększenia nadzoru 
nad działalnością Prezesa ULC45.

Obszar łączności
Obecna działalność Departamentu Infra-
struktury w obszarze łączności skupiona 
jest na funkcjonowaniu Poczty Polskiej SA 
i przemianach jakie zachodzą na zliberali-
zowanym rynku pocztowym, jednak w mi-
nionych latach nastawiona była szczegól-
nie na badania związane z działalnością 
Telekomunikacji Polskiej SA.

Zabezpieczenie interesów klientów TP SA

Celem kontroli była ocena działalności 
Telekomunikacji Polskiej SA (TP SA) pod 
względem wywiązywania się z obowiązku 
świadczenia usług telekomunikacyjnych 
o charakterze powszechnym. Kontrolą 
objęto lata 1994‒1995. Stwierdzono, że 
TP SA prowadziła działalność z naru-
szaniem interesów klientów w wyniku 
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nierzetelnego rekompensowania wkładów 
kontrahentom uczestniczącym w rozbudo-
wie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 
oraz nieprawidłowego obciążania abonen-
tów za przeprowadzone rozmowy telefo-
niczne. Klienci TP SA mieli utrudniony 
dostęp do sieci telefonicznej, co przeja-
wiało się długim oczekiwaniem na przy-
znanie abonamentu oraz ograniczonymi 
możliwościami korzystania z aparatów 
ogólnodostępnych. Nierzetelnie rozpa-
trywane były skargi i reklamacje na dzia-
łalność usługową.

W związku z wynikami kontroli minister 
właściwy do spraw łączności dokonał prze-
glądu niezrealizowanych uchwał Walnego 
Zgromadzenia TP SA oraz sfinalizował 
prace umożliwiające rozliczanie kosztów 
działalności z podziałem na jej rodzaje46.

Komercjalizacja  
i restrukturyzacja Poczty Polskiej

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 
spowodowało konieczność dostoso-
wania krajowego rynku usług poczto-
wych do wymogów wspólnotowych, 
w tym do zasad prowadzących do jego 
liberalizacji. Działania podjęto w okresie 
poprzedzającym akcesję, czego wyrazem 
było uchwalenie ustawy z 12 czerwca 
2003 r. ‒ Prawo pocztowe47. Ograniczyła 
w  poważnym stopniu zakres usług 
pocztowych, zastrzeżonych uprzednio 
do realizacji przez Pocztę Polską (PP), 
jako operatora publicznego. Zmniejszenie 
obszaru zastrzeżonego umożliwiło rozwój 

46 Informacja� o� wynikach� kontroli� zabezpieczenia� interesów� klientów� Telekomunikacji� Polskiej� SA, 
nr ewid.52/96/A 9563, Warszawa 1996 r.

47 Dz.U. z 2008 r. nr 189 poz. 1159, ze zm. – ustawa uchylona została 1.1.2013.

konkurencji, co związane było jednak 
ze znacznym osłabieniem pozycji PP, 
jako operatora publicznego, zobowią-
zanego do utrzymywania 8240 placó-
wek pocztowych.

Celem kontroli była ocena działalności 
ministra właściwego do spraw administra-
cji i łączności oraz organów Poczty Polskiej 
w procesie jej komercjalizacji i restruktu-
ryzacji. Kontrolą objęto lata 2008‒2011. 
NIK negatywnie oceniła wykonywanie 
zadań związanych z restrukturyzacją PP, 
ponieważ:

 • większość celów restrukturyzacji nie zo-
stało osiągniętych, gdyż zadania prowadzą-
ce do ich realizacji wykonywano z opóź-
nieniem i w niepełnym zakresie;

 • nie przeprowadzono działań restruktu-
ryzacyjnych, które zapewniałyby jej sta-
bilizację finansową oraz wypracowywa-
nie nadwyżki finansowej pozwalającej 
na rozwój;

 • restrukturyzacja organizacyjna i zatrud-
nienia została przeprowadzona w stopniu 
niepozwalającym na usprawnienie funk-
cjonowania struktury PP, poprawę jako-
ści usług pocztowych, racjonalizację sieci 
placówek oraz optymalizację przychodów 
i kosztów;

 • restrukturyzacji towarzyszyły działa-
nia niegospodarne, w tym: wydatkowanie 
7.713 tys. zł. na zakup 3 strategii działalno-
ści, które nie zostały zrealizowane oraz na-
bycie za 13.306 tys. zł Informatycznego 
Systemu Zarządzania Nieruchomościa-
mi, który działał niewłaściwie, w sposób 
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uniemożliwiający wykorzystanie zapla-
nowanych funkcji.

W latach 2008–2009 działalność przed-
siębiorstwa przynosiła straty. Ponadto 
Poczta Polska była zmuszona ograni-
czyć o ponad 50% nakłady na inwesty-
cje, w tym na wprowadzanie nowocze-
snych technologii. Zasadnicze działania 
restrukturyzacyjne, które zostały podję-
te w 2011 r. pozwoliły na wypracowanie 
przez spółkę zysku za ten rok przekracza-
jącego 100 mln zł.

Wyniki kontroli przyczyniły się do pod-
jęcia przez Ministra działań legislacyjnych 
pozwalających na umożliwienie rozwoju 
Poczty Polskiej SA48.

Funkcjonowanie numeru 112 

W 2002 r. Parlament Europejski i Rady 
Europy wydały dyrektywę nr 2002/22/WE 
w sprawie usługi powszechnej i związanych 
z sieciami i usługami łączności elektronicz-
nej prawami użytkowników49. Zobowiązała 
ona państwa członkowskie UE do stworze-
nia od 1 maja 2004 r. warunków prawnych, 
technicznych i organizacyjnych umożli-
wiających abonentom korzystanie z jed-
nego europejskiego numeru alarmowego 
112 w sytuacjach wymagających pomocy 
świadczonej przez służby ratunkowe.

Celem kontroli było dokonanie oceny 
działalności organów administracji 

48 Informacja o wynikach kontroli:�Komercjalizacja�i�restrukturyzacja�Poczty�Polskiej, nr ewid.119/2012/P/11/064/KIN,  
Warszawa 2012 r.

49 Dz.U. UE. L. 2002.108.51.
50 Kontrolą objęto: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Komunikacji Elektronicznej 

(UKE), urzędy wojewódzkie, PSP oraz Policję.
51 W latach 2007–2009.
52 Informacja�o�wynikach�kontroli� funkcjonowania�numeru�alarmowego�112�na�terenie�Polski, nr ewid. 

144/2010/P/09/061/KKT, Warszawa 2010 r.

rządowej50 w latach 2007‒2009 dotyczącej 
wdrażania numeru alarmowego 112 oraz 
jego działania51.

NIK negatywnie oceniła działania 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji w badanym obszarze. Stwierdzono, 
że Minister w wyniku niespójnych czyn-
ności prowadzonych od połowy 2005 r. 
nie opracował ostatecznej koncepcji funk-
cjonowania numeru alarmowego 112. 
Nie przygotował w terminie, w ramach 
implementacji przepisów UE, uregulo-
wań prawnych pozwalających na sprawne 
i efektywne wykorzystywanie tego numeru 
w sytuacjach wymagających interwencji 
służb powołanych do niesienia pomocy. 

Uruchomione przez Ministra w 2008 r. 
zastępcze rozwiązanie techniczne nie za-
pewniło odpowiednich warunków 
do efektywnego i sprawnego obsługiwa-
nia wywołań kierowanych pod numer 112 
przez Państwową Straż Pożarną (PSP) 
i Policję. Pozytywnie oceniono natomiast 
działania Komendantów Głównych PSP 
i Policji oraz wojewodów.

Wyniki kontroli przyczyniły się do pod-
jęcia przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji prac legislacyjnych, któ-
rych celem było uporządkowanie procesu 
budowy systemu powiadamiania ratun-
kowego z zastosowaniem numeru alarmo-
wego 11252.
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Gospodarka morska  
i żegluga śródlądowa
Rozwój portów morskich

Celem kontroli była ocena działalności 
administracji rządowej, podmiotów za-
rządzających portami oraz PKP PLK SA 
w latach 2009‒2011, związanej z popra-
wą warunków funkcjonowania portów 
morskich.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozy-
tywnie, mimo stwierdzonych nieprawidło-
wości, działalność skontrolowanych jedno-
stek. Podsta wą do tej oceny były ustalenia 
wskazujące na prawidłowe wykonywanie 
przez nie zadań. Kontrola wykazała, że na-
stąpiła poprawa: stanu technicznego dro-
gowej infrastruktury dostępu do portów 
morskich; konkurencyjności polskich por-
tów na międzynarodowym rynku usług 
transportowych i stanu technicznego in-
frastruktury portowej.

Stwierdzone nieprawidłowości pole-
gały m.in. na: braku skuteczności dzia-
łań Ministra służących wsparciu rozwoju 
transportu intermodalnego; niedostosowa-
niu przez administrację morską do obowią-
zujących wymogów parametrów eksplo-
atacyjnych obiektów infrastruktury umoż-
liwiających dostęp do portów od strony 
morza; nierzetelnych działaniach admini-
stracji morskiej związanych z przekopem 
przez Mierzeję Wiślaną oraz nietermino-
wym wykonywaniu zadań inwestycyjnych 
przez PKP PLK SA, dotyczących połączeń 
kolejowych z portami.

53 OW 2019 r. wdrożone zostało do realizacji zadanie pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Za-
toką Gdańską – Część I”.

54 Informacja o wynikach kontroli:�Warunki�rozwoju�portów�morskich, nr ewid. 177/2011/P/11/063/KIN, 
Warszawa 2012 r.

Wyniki kontroli przyczyniły się m.in 
do  podjęcia przez  Ministra: działań 
zmierzających do poprawy warunków 
rozwoju portów morskich; ostatecznej 
decyzji w sprawie realizacji programu 
„Budowy drogi wodnej łączącej Zalew 
Wiślany z Zatoką Gdańską” (tj. przeko-
pu przez Mierzeję Wiślaną)53; wzmocnie-
nia nadzoru nad inwestycjami portowy-
mi realizowanymi przez urzędy morskie  
i PKP PLK SA54.

Żegluga śródlądowa

Rozwój żeglugi śródlądowej miał przyczy-
nić się do realizacji celu, jakim było przej-
ście na mniej energochłonne, ekologiczne 
i bezpieczniejsze formy transportu. 

Tymczasem sieć dróg wodnych w Polsce, 
ukształtowana przez naturalny układ rzek 
oraz połączenia kanałowe zbudowane 
głównie w XVIII i XIX wieku, wynosiła 
3659 km. Zaledwie 10% ich długości speł-
niało wymagania techniczno-eksploatacyj-
ne, a standardy stawiane drogom wodnym 
o znaczeniu międzynarodowym, tj. pozwa-
lające na eksploatację statków o tonażu 
powyżej 1000 t, spełniało w Polsce zale-
dwie 5,6% ich długości (łącznie 206 km).

Celem kontroli była ocena działalności 
administracji rządowej dotyczącej wyko-
nywania ustawowych zadań związanych 
z rozwojem i funkcjonowaniem żeglugi 
śródlądowej. Objęto nią lata 2011–2013.

NIK uznała, że działalność Ministra, 
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
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Wodnej (KZGW) oraz dyrektorów urzę-
dów żeglugi śródlądowej i regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej nie przy-
czyniała się do poprawy warunków 
jej rozwoju. Zaniechania, bądź spóźnio-
ne i nieskuteczne działania tych podmio-
tów skutkowały zahamowaniem rozwoju 
żeglugi śródlądowej oraz regresem tej ga-
łęzi transportu. 

Mimo przyjętych w dokumentach rzą-
dowych założeń o wspieraniu żeglugi śród-
lądowej, faktycznie następowała degra-
dacja stanu technicznego dróg wodnych 
oraz dekapitalizacja floty. Należy jednak 
nadmienić, że Ministerstwo Transportu 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
we współpracy z KZGW prowadziło dzia-
łania zmierzające do tego, aby w perspek-
tywie finansowej 2014–2020 na zadania 
związane z poprawą stanu infrastruktury 
śródlądowego transportu wodnego zostały 
przyznane większe niż dotychczas środki 
pomocowe55.

Na regres żeglugi śródlądowej wpły-
wał zły stan techniczny dróg wodnych. 
Ponadto sieć ta nie tworzyła jednolitego 
systemu komunikacyjnego. Do najistot-
niejszych utrudnień należały: zbyt małe 
głębokości torów wodnych, niewłaściwe 
parametry obiektów mostowych oraz awa-
rie jazów i śluz. Degradacja śródlądowych 
dróg wodnych oznaczała dla armatorów 
nieopłacalność inwestowania w budo-
wę nowej floty. W rezultacie nie na-
stępowała odnowa floty do przewozów 

55 Udział środków na ten cel planowany był na poziomie 1,38% całkowitej alokacji na projekty transportowe.
56 Informacja o wynikach kontroli:�Funkcjonowanie�żeglugi�śródlądowej, nr ewid. 188/2013/P/13/079/KIN, 

Warszawa 2014 r.
57 Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623, ze zm.

towarowych, a większość taboru żeglu-
gi śródlądowej ulegała dekapitalizacji. 
Nieterminowo realizowano inwestycje 
infrastrukturalne w ramach Programu 
dla Odry – 2006, w którym zakładano 
modernizację tej drogi wodnej w latach 
2002–2016. Do 2013 r. zaawansowanie fi-
nansowe całego programu wynosiło 52,6%. 
Wyniki kontroli przyczyniły się do pod-
jęcia przez Ministra działań związanych 
z: opracowaniem wieloletniego programu 
inwestycji infrastrukturalnych śródlądo-
wego transportu wodnego; rozszerzeniem 
zakresu wspierania armatorów żeglugi 
śródlądowej oraz nowelizacją przepisów 
dotyczących klasyfikacji śródlądowych 
dróg wodnych56.

Budownictwo, gospodarka 
przestrzenna i mieszkaniowa
Nadzór budowlany

Celem kontroli była ocena działalności or-
ganów nadzoru budowlanego pod kątem 
prawidłowości realizacji zadań nałożonych 
ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane57.

Najwyższa Izba Kontroli stwierdzi-
ła, że system funkcjonowania organów 
nadzoru budowanego nie zapewniał pra-
widłowej realizacji zadań, związanych 
z kontrolą przestrzegania i stosowania 
przepisów Prawa budowlanego. Pomimo 
upływu 10 lat od istotnej zmiany przepi-
sów ustawy, przez przeniesienie niektó-
rych kompetencji organów administracji 
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architektoniczno-budowlanej na organy 
nadzoru budowlanego, nie dostosowa-
no w pełni ich struktury organizacyj-
nej do obowiązków nałożonych ustawą. 
Niekorzystny wpływ na efektywność 
działania organów nadzoru budowlanego 
miał również brak pełnej ich niezależno-
ści od organów administracji publicznej 
szczebla powiatowego.

NIK pozytywnie oceniła wykonywanie 
wielu zadań przez organy nadzoru budow-
lanego wyższego szczebla, mimo stwier-
dzonych nieprawidłowości, natomiast ne-
gatywnie realizację zadań przez powiato-
wych inspektorów nadzoru budowlanego. 
Kontrola wykazała, że postępowania ad-
ministracyjne realizowali przewlekle 
oraz że nie posiadali pełnych informacji 
o liczbie rozpoczynanych i oddawanych 
do użytkowania obiektów budowlanych. 
Niepełna, a często nieprawidłowa realiza-
cja zadań przez powiatowe organy nadzoru 
budowlanego powodowała, że funkcjo-
nujący system nadzoru nad przestrzega-
niem przepisów prawa nie gwarantował 
poprawnej realizacji robót budowlanych 
oraz eliminowania uchybień w trakcie 
użytkowania obiektów.

Wyniki kontroli przyczyniły się do wpro-
wadzenia przez ministra właściwego 
do spraw budownictwa rozwiązań syste-
mowych, służących właściwemu wyko-
nywaniu przez organy nadzoru budowla-
nego zadań nałożonych ustawą ‒ Prawo 
budowlane58.

58 Informacja�o�wynikach�kontroli�funkcjonowania�komunikacji�miejskiej,�nr ewid. 2/2007/P/05/068/KK,  
Warszawa 2007 r.

59 Informacja o wynikach kontroli:�Gospodarowanie�lokalami�komunalnymi�w�budynkach�mieszkalnych,�nr ewid. 
185/2012/ P/2/069/KIN, Warszawa 2013 r.

Lokale komunalne  
w budynkach mieszkalnych

Celem kontroli była ocena prowadzonej 
w gminach gospodarki lokalami, stanowią-
cymi zasób gminy i racjonalnego zaspoka-
jania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty 
samorządowej. Objęto nią lata 2009‒2011.

NIK negatywnie oceniła gospodarowa-
nie lokalami komunalnymi w budynkach 
mieszkalnych. Działania gmin nie dopro-
wadziły do racjonalnego wykorzystania 
własnego zasobu i nie zapewniły poprawy 
warunków mieszkaniowych osób w trud-
nej sytuacji ekonomicznej. Nie posiada-
ły pełnych informacji o wielkości i sta-
nie technicznym istniejącego zasobu 
lokali oraz o sposobie ich wykorzysta-
nia. Nie przestrzegały także ustalonych 
przepisami prawa zasad najmu i sprzeda-
ży mieszkań oraz nierzetelnie weryfiko-
wały uprawnienia do najmu. Zmniejszała 
się przy tym liczba lokali w zasobie gmin, 
przy równoczesnym zwiększeniu kwoty 
odszkodowań wypłacanych mieszkańcom 
z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego.

Wyniki kontroli przyczyniły się do 
wprowadzenia przez ministra właściwe-
go do spraw budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej rozwią-
zań: wpływających na poprawę sytuacji 
mieszkaniowej gospodarstw domowych, 
które nie mogły zaspokoić swoich potrzeb 
oraz umożliwiających weryfikację kryte-
riów uprawniających do otrzymania po-
mocy mieszkaniowej z zasobów gminy59.
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Przestrzeń gminy dobrem publicznym

Od jakości najbliższego otoczenia zależy 
nie tylko poziom i komfort życia, ale rów-
nież bardzo często zdrowie mieszkańców, 
jednak w Polsce od lat występowały zja-
wiska sprzyjające narastaniu chaosu prze-
strzennego na obszarach zurbanizowa-
nych. Wyniki przeprowadzonych w latach 
2010‒2016 ponad 40 kontroli były pod-
stawą do opracowania przez Departament 
Infrastruktury Informacji o wynikach kon-
troli: „System gospodarowania przestrze-
nią gminy jako dobrem publicznym”.

Izba stwierdziła, że funkcjonujący 
system planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego nie zapewnił racjo-
nalnego gospodarowania przestrzenią. 
Źle nią zarządzano, a chaos przestrzen-
ny negatywnie wpływał na jakość życia 
mieszkańców. Zdaniem Najwyższej Izby 
Kon troli niezbędna była zmiana systemu 
planowania i zagospodarowania prze-
strzennego, aby:

 • studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
było wiążące przy ustalaniu lokalizacji 
inwestycji na podstawie decyzji admini-
stracyjnej;

 • miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego odgrywały główną rolę 
w kształtowaniu ładu przestrzennego, 
a ich opracowanie było obligatoryjne dla 
terenów objętych ochroną przyrody, kra-
jobrazu i zabytków oraz przeznaczonych 
na realizację zadań gmin;

60 Informacja o wynikach kontroli:�System�gospodarowania�przestrzenią�gminy�jako�dobrem�publicznym,�
nr ewid.193/2016/KIN, Warszawa 2017 r.

61 Syntetyczny�raport�okresowy�wszystkich�kontroli�jednostkowych�Departamentu�Infrastruktury,�za�okres�
od�1.01.2008�r.�do�19.12.2018�r., opracowany w Wydziale Teleinformatyki Departamentu Gospodarczego NIK.

 • decyzje o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu nie były sprzecz-
ne z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego.

Informację o wynikach kontroli prze-
słano do najwyższych organów władzy 
państwowej60.

Zakończenie
Analiza przedstawionych wyników kon-
troli przeprowadzonych i koordynowa-
nych przez Departament Infrastruktury 
wskazuje, że stanowiły one istotny wkład 
w działalność NIK i miały wpływ na po-
prawę funkcjonowania państwa, w tym do-
stosowywania tak ważnych działów admi-
nistracji rządowej, jak: transport, gospo-
darka morska, łączność, budownictwo, 
gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa 
do standardów Unii Europejskiej. Efe-
kty tej pracy to ponad 100 Informacji 
o wynikach kontroli, opracowanych 
przez Departament na podstawie usta-
leń własnych i innych jednostek organiza-
cyjnych, w tym przede wszystkim dele-
gatur Najwyższej Izby Kontroli. To rów-
nież istotne rezultaty finansowe badań, 
które tylko w ostatnich 10 latach przy-
niosły m.in. korzyści finansowe w kwocie 
2,8 mln zł61. To także 70 sformułowanych 
przez Izbę w ciągu 15 lat wniosków de 
lege ferenda, uzasadnionych ustaleniami 
kontroli przeprowadzonych i koordynowa-
nych przez Departament Infrastruktury, 
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mających na celu usunięcie luk i sprzecz-
ności w prawie. 

Pewien niedosyt pozostawia jednak nie-
dostateczny sposób ich wykorzystania, 
ponieważ: 26 wniosków zostało zrealizo-
wanych, 3 znajdują się w trakcie procesu 
legislacyjnego, a 41 nie zostało wdrożonych 

62 Źródło: Prowadzony przez NIK elektroniczny rejestr wniosków de�lege�ferenda – „Ferenda II”.

do realizacji przez organy administracji 
państwowej62.

oprac. LESZEK KORCZAK
Departament Infrastruktury NIK

Słowa kluczowe: infrastruktura, transport, łączność, budownictwo, gospodarka przestrzenna 
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Jednym z  najważniejszych elementów systemu wdrażania programów 
współfinansowanych ze  środków Unii Europejskiej (UE) jest  kontrola 
prawidłowości ich  wydatkowania. Może obejmować krąg podmiotów 
pełniących różne funkcje w ramach projektów, dlatego przy  tworzeniu 
kompleksowego systemu kontroli niezbędne jest ich sklasyfikowanie 
oraz uwzględnienie specyfiki poszczególnych programów.

Kontrole odbiorców w ramach 
wdrażania instrumentów finansowych

Perspektywa finansowa 2014–2020

DARIUSZ KOWALSKI

Wstęp
Przedmiotem artykułu jest analiza sys-
temu kontroli jednego z rodzajów instru-
mentów wykorzystywanych przez państwo 
we wdrażaniu programów współfinansowa-
nych ze środków UE, jakim są instrumenty 
finansowe1 – czyli programy o charakterze 
zwrotnym. Dla tego rodzaju instrumen-
tów charakterystyczne jest, że wiąże się 

1 Przez instrumenty finansowe w niniejszym artykule należy rozumieć zwrotne formy wsparcia beneficjen-
tów ze środków UE zgodnie z art. 2 pkt 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 
2018/1046 z 18.7.2018, a nie instrumenty finansowe w rozumieniu nauk o finansach, o czym mowa w dal-
szej części artykułu.

2 Przez „beneficjenta” na potrzeby niniejszego artykułu należy rozumieć wyłącznie podmioty otrzymujące 
wsparcie ze środków publicznych, którym jest oferowana określona forma pomocy, tj. w szczególności 
przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Na gruncie przepisów UE regulują-
cych wdrażanie programów pomocowych w perspektywie finansowej 2014–2020 beneficjent utożsamiany 
jest z ostatecznym odbiorcą. Jednocześnie beneficjentem w rozumieniu artykułu nie są podmioty pośred-
niczące we wdrażaniu instrumentów finansowych, takich jak np. fundusze pożyczkowe czy gwarancyjne.

z nimi mniejsze ryzyko wyłudzania po-
mocy z uwagi na konieczność zwrotu po-
zyskanych przez beneficjenta2 środków. 
Beneficjent musi wnieść zabezpieczenia 
spłaty takich instrumentów w posta-
ci np. weksla lub ustanowienia hipoteki, 
a w przypadku niespłacania ponosi ryzy-
ko postępowania windykacyjnego na ogól-
nych zasadach. Jednocześnie instrumenty 
te są mniej korzystne dla beneficjentów 
niż np. bezzwrotne dotacje, ponieważ 
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zainwestowane środki są zobowiązani zwró-
cić. Nadmierne sformalizowanie tego typu 
narzędzi (m.in. jeśli chodzi o obowiązki 
związane z kontrolami) oraz konieczność 
zwrotu środków może w konsekwencji znie-
chęcić beneficjentów do tego rodzaju wspar-
cia. Dlatego jest zasadne, aby przy określa-
niu częstotliwości oraz zakresu kontroli 
beneficjentów uwzględnić cechy instru-
mentów finansowych.

Dla osiągnięcia założonych celów analiza 
zasygnalizowanych problemów była oparta 
na badaniach polegających na ocenie do-
stępnych informacji. Uwzględniała akty 
normatywne oraz oficjalne dokumenty 
wdrożeniowe. W pracy wykorzystane zo-
stały dwie zasadnicze metody badawcze: 
analiz porównawczych oraz dogmatyczno-
-prawna. Zastosowano przede wszystkim 
pierwszą z nich, dzięki czemu przeprowa-
dzono ocenę poszczególnych instrumen-
tów wsparcia beneficjentów.

Instrumenty finansowe
Jednym z najnowszych narzędzi racjona-
lizacji gospodarowania środkami publicz-
nymi jest finansowanie inwestycji rozwo-
jowych przez instrumenty o charakterze 
zwrotnym. Taki model publicznego wspar-
cia cechuje elastyczność, występowanie 
efektu mnożnika kapitałowego3 oraz re-
wolwingu4 środków finansowych, dzię-
ki czemu pomoc w tej formie przyczynia 
się do efektywniejszego wykorzystania 

3 Mnożnik kapitałowy rozumiany jako możliwość zwielokrotnienia puli środków publicznych przeznaczonych na 
programy wsparcia, przez wykorzystanie środków prywatnych, np. wkładu własnego pośredników finansowych.

4 Rewolwing – możliwość wielokrotnego wykorzystania tej samej puli środków publicznych, w związku z ich 
zwrotem przez beneficjentów i przekazaniem ich kolejnym beneficjentom.

5 D. Kowalski: Charakter�finansowego�wsparcia�małych�i�średnich�przedsiębiorstw�ze�środków�publicznych, 
„Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” nr 2 (31)/2014.

środków publicznych. Przez finansowa-
nie zwrotne należy rozumieć wsparcie 
w postaci instrumentów pozwalających 
na uzyskanie przez beneficjentów środków 
pieniężnych, które będą zobowiązani zwró-
cić na określonych warunkach. Po zwrocie 
tych środków przez beneficjentów zgod-
nie z założeniem mogą one zostać ponow-
nie wykorzystane na wsparcie kolejnych 
podmiotów. Odnawialna forma powoduje 
zwiększenie faktycznie transferowanych 
środków. Z samej specyfiki tego rodza-
ju instrumentów wynika, że niemożliwe 
jest objęcie nimi wszystkich rodzajów wy-
datków publicznych. Model ten może zo-
stać zastosowany tam, gdzie środki publicz-
ne pełnią funkcję swoistego katalizatora 
inicjującego inwestycje, które nie mogłyby 
zostać zrealizowane na warunkach rynko-
wych. Przykładem jest wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości, energii odnawialnej, 
termomodernizacji czy inwestycji w za-
kresie rewitalizacji miejskiej. W tego typu 
finansowaniu środki publiczne mogą być 
wykorzystane bezpośrednio, np. w po-
staci pożyczek, kredytów lub instrumen-
tów o charakterze kapitałowym (instru-
menty dłużne) albo w sposób pośredni 
np. przez udzielenie poręczeń i gwarancji 
bankowych (instrumenty poręczeniowe), 
dzięki czemu beneficjent będzie miał moż-
liwość uzyskania wsparcia na rynku ko-
mercyjnym5. Legalną definicję instrumen-
tów finansowych określono w art. 2 pkt 29 
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 18 lipca 
2018 r. Instrument finansowy oznacza unij-
ny środek wsparcia finansowego przeka-
zywany z budżetu, aby zrealizować jeden 
lub większą liczbę określonych celów po-
lityki Unii. Instrument może przybierać 
formę inwestycji kapitałowych lub in-
westycji quasi-kapitałowych, pożyczek 
lub gwarancji lub innych instrumentów 
opartych na podziale ryzyka, który w sto-
sownych przypadkach może być łączony 
z innymi formami wsparcia finansowego.

Mając na uwadze powyższe, warto zwró-
cić uwagę na zasadniczą cechę instrumen-
tów finansowych, czyli obowiązek zwrotu 
środków przez beneficjentów. Oznacza to, 
że do tej pomocy w mniejszym stopniu 
odnoszą się mechanizmy rynkowe, ale jed-
nocześnie jest mniej korzystna dla osta-
tecznych odbiorców. To że ‒ co do zasady 
‒ środki muszą być przez odbiorcę zwró-
cone, ogranicza ryzyko nieprawidłowego 
ich wykorzystania. Beneficjent decydując 
się na pozyskanie wsparcia musi przepro-
wadzić analizę ekonomiczną rentowności 
inwestycji, aby w przyszłości generowała 
korzyści pozwalające na zwrot środków. 
Ponadto zobowiązany jest do wniesienia 
odpowiednich zabezpieczeń standardowo 
stosowanych przy udzielaniu finansowa-
nia przez podmioty komercyjne. Może to 
być weksel, wpis do hipoteki wierzyciela 
czy zabezpieczenie na przedmiocie inwe-
stycji, np. umowa przewłaszczenia. W kon-
sekwencji tę specyfikę należy uwzględ-
nić przy określaniu zasad kontroli. Należy 

6 M. Szymański: System�wdrażania�i�kontroli�projektów�Unii�Europejskiej�(część�I), „Kontrola Państwowa” nr 5/2014.

zauważyć, że w wypadku instrumentów 
zwrotnych proces kontroli ostatecznych 
beneficjentów powinien zostać ograniczo-
ny do niezbędnego minimum, tj. do przy-
padków, gdy zagrożony jest zwrot finan-
sowania (np. w sytuacji odstępstw od har-
monogramu spłat). Uzasadnieniem takiego 
„złagodzenia” kontroli jest to, że instru-
menty te, aby były korzystne dla przedsię-
biorców powinny być maksymalnie odfor-
malizowane. Przedsiębiorca decydując się 
na instrument zwrotny oczekuje, że kosz-
tem konieczności zwrotu środków zostaną 
ograniczone obowiązki o charakterze ad-
ministracyjnym. Instrumenty finansowe 
dla beneficjentów powinny być możliwie 
jak najbardziej zbliżone do instrumentów 
oferowanych przez instytucje finansowe 
na rynku komercyjnym.

System kontroli projektów  
Unii Europejskiej
W perspektywie finansowej 2014–2020 
wprowadzono wiele ważnych zmian w za-
kresie wdrażania projektów współfinan-
sowanych ze środków UE. Są związane 
w szczególności ze zwiększeniem od-
powiedzialności państw członkowskich 
za prawidłowe wykorzystanie funduszy 
UE. Przejawia się to na przykład: w usta-
laniu ram wykonania, na podstawie któ-
rych będą mierzone postępy w osiąganiu 
określonych celów, ustanowieniu systemu 
desygnacji podmiotów, którym powierzo-
no funkcje w procesie realizacji programu 
operacyjnego czy wprowadzeniu systemu 
rocznego rozliczania wydatków6. Wskazane 
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wymogi obowiązują w prawie UE i krajo-
wym. Jednym z najważniejszych narzędzi 
pozwalających na osiągnięcie wskazanych 
celów jest odpowiednie przygotowanie sys-
temu kontroli projektów wdrażanych w ra-
mach perspektywy finansowej 2014–2020.

Po kilku latach realizacji projektów w ra-
mach tej perspektywy wskazane jest do-
konanie rewizji niektórych zasad. Zakres 
artykułu odnosić się będzie do oceny jed-
nego z aspektów systemu kontroli, jakim 
jest kontrola wydatkowania środków 
przez beneficjentów instrumentów fi-
nansowych. Podstawowym problemem 
jest uwzględnienie charakteru instrumen-
tów w odniesieniu do całego systemu wdra-
żania środków.

Kontrole beneficjentów instrumentów 
finansowych w prawie UE
Problem odformalizowania instrumen-
tów finansowych w celu uatrakcyjnie-
nia tego modelu wsparcia dla benefi-
cjentów środków pomocowych został 
dostrzeżony już w ramach realizacji 
programów pomocowych w perspek-
tywie finansowej 2007–2013. W kon-
sekwencji w art. 40 ust. 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. (roz-
porządzenie 1303/2013), wprowadzono 
stosowne doprecyzowanie i ograniczo-
no możliwość dokonywania kontroli na 
poziomie ostatecznych beneficjentów 
w ramach instrumentów zwrotnych. 
Podmioty odpowiedzialne za audyt pro-
gramów mogą przeprowadzać kontro-
le na poziomie ostatecznych odbiorców 
(beneficjentów) wyłącznie w przypadku 
wystąpienia przynajmniej jednej z nastę-
pujących sytuacji:

 • dokumenty potwierdzające udzie-
lenie wsparcia z instrumentu finanso-
wego na rzecz ostatecznych odbiorców 
i jego wykorzystania do przewidzianych 
celów, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami prawa, nie są dostępne na poziomie 
instytucji zarządzającej lub na poziomie 
podmiotów wdrażających instrumenty 
finansowe,

 • albo są dowody na to, że dokumenty do-
stępne na poziomie instytucji zarządzającej 
lub na poziomie instytucji wdrażających 
instrumenty finansowe nie stanowią praw-
dziwego i rzetelnego zapisu udzielonego 
wsparcia.

Wskazany przepis, mający na celu wpro-
wadzenie ograniczenia kontroli benefi-
cjentów, niestety powoduje dodatkowe 
wątpliwości odnoszące się do zakresu pod-
miotowego instytucji uprawnionych do do-
konywania kontroli (audytów). Zgodnie 
z literalnym brzmieniem art. 40 ust. 3 
rozporządzenia 1303/2013 ograniczenie 
w dokonywaniu kontroli odnosi się do pod-
miotów odpowiedzialnych za audyt pro-
gramów. Powstaje pytanie, czy inne pod-
mioty uczestniczące w systemie wdraża-
nia programów również mają lub powinny 
mieć ograniczone możliwości dokonywania 
kontroli? Przed odpowiedzią na powyż-
sze wątpliwości warto zobrazować rolę 
i znaczenie poszczególnych podmiotów 
biorących udział w tym procesie.

Podmioty uczestniczące 
w dystrybucji środków
W sygnalizowanym art. 40 ust. 3 rozpo-
rządzenia 1303/2013 wskazano trzy grupy 
instytucji uczestniczących we wdraża-
niu projektów wykorzystujących instru-
menty finansowe. Podmiotami tymi 
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są instytucje audytowe, instytucje zarzą-
dzające oraz podmioty wdrażające.

Zakres działań instytucji audytowej 
określony został w art. 127 rozporzą-
dzenia 1303/2013. Jest ona podmiotem 
zapewniającym prowadzenie audytów 
prawidłowego funkcjonowania systemu 
zarządzania i kontroli programu opera-
cyjnego, na podstawie stosownej próby 
operacji oraz zadeklarowanych wydatków. 
Obecnie we wszystkich programach opera-
cyjnych funkcję instytucji audytowej pełni 
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 
w Ministerstwie Finansów. W wypadku re-
gionalnych programów operacyjnych część 
obowiązków instytucji audytowych dele-
gowanych jest do urzędów kontroli skar-
bowej w poszczególnych województwach.

Przepisy rozporządzenia 1303/2013 
nie zawierają definicji legalnej instytucji 
zarządzającej, jednak art. 125 tego aktu 
stanowi o jej zadaniach. Zgodnie z powyż-
szym przepisem instytucja ta odpowiada 
za zarządzanie programem operacyjnym 
zgodnie z zasadą należytego zarządzania 
finansami, w szczególności przez sporzą-
dzanie odpowiednich procedur wyboru be-
neficjentów, zapewnianie osiągnięcia celów 
szczegółowych programów operacyjnych 
itd. Dodatkowo, art. 125 określa obowiązki 
instytucji zarządzającej w obszarze kon-
troli. Zgodnie z nim w odniesieniu do kon-
troli programu operacyjnego instytucja 
zarządzająca określa, czy dofinansowane 
produkty i usługi zostały dostarczone, 
czy wydatki deklarowane przez beneficjen-
tów zapłacone oraz czy są zgodne z obowią-
zującymi przepisami prawa, wymaganiami 
programu operacyjnego, a także warun-
kami wsparcia operacji. Poza tym, insty-
tucja zarządzająca wprowadza skuteczne 

i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć 
finansowych, uwzględniając stwierdzo-
ne rodzaje ryzyka. Kontrole prowadzo-
ne przez te instytucje muszą obejmować 
m.in. weryfikacje administracyjne w od-
niesieniu do każdego złożonego wniosku 
o refundację. Zgodnie z art. 125 częstotli-
wość i zakres kontroli na miejscu są pro-
porcjonalne do kwoty wsparcia publicz-
nego dla operacji oraz do poziomu ryzyka 
stwierdzonego w toku takich kontroli.

Reasumując, instytucje zarządzające 
są podmiotami publicznymi, które od-
powiadają za koordynację wdrażania po-
szczególnych programów operacyjnych. 
W ramach krajowych programów operacyj-
nych funkcje instytucji zarządzających peł-
nią poszczególne ministerstwa, natomiast 
w ramach regionalnych programów opera-
cyjnych są nimi samorządy województw.

We wdrażaniu instrumentów finanso-
wych mogą także uczestniczyć instytu-
cje wdrażające. Zgodnie z art. 38 ust. 4 
pkt b instytucja zarządzająca może po-
wierzyć zadania wdrożeniowe w ra-
mach programów wykorzystujących 
instrumenty finansowe Europejskiemu 
Bankowi Inwestycyjnemu, międzynaro-
dowym instytucjom finansowym, w któ-
rych państwo członkowskie posiada akcje 
lub udziały, albo publicznemu bankowi, 
lub publicznej instytucji, ustanowionym 
jako podmioty prawne prowadzące profe-
sjonalną działalność finansową. Instytucja 
wdrażająca z uwagi na swoje doświad-
czenie finansowe daje rękojmię prawi-
dłowego wdrażania relatywnie bardziej 
skomplikowanych instrumentów, jakimi 
są instrumenty finansowe. W Polsce funk-
cję instytucji wdrażającej pełni np. Bank 
Gospodarstwa Krajowego.
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Poza wskazanymi instytucjami o cha-
rakterze publicznym, we wdrażaniu in-
strumentów finansowych uczestniczą 
pośrednicy finansowi, czyli wyspecjali-
zowane instytucje komercyjne, które bez-
pośrednio udzielają finasowania bene-
ficjentom. Z punktu widzenia organów 
koordynujących programy operacyjne, naj-
ważniejszymi atutami uczestnictwa pod-
miotów komercyjnych w ich wdrażaniu 
są przede wszystkim: duża sieć dystrybu-
cji oraz wkład własny do poszczególnych 
programów. Przykładową grupą pośredni-
ków finansowych uczestniczących w dys-
trybucji środków UE są banki komercyj-
ne. W raporcie Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego wykazano, że w 2016 r. 
funkcjonowało 14 476 placówek banko-
wych. Pomimo zauważalnej tendencji 
zmniejszania ich liczby7, nadal jest ona 
znaczna. Największy udział w tej licz-
bie mają banki spółdzielcze (banków 
spółdzielczych – 558, placówek – 8014; 
banków komercyjnych – 36, placówek 
– 6462)8. Dzięki tak dużej liczbie placó-
wek możliwe jest dotarcie z poszczególny-
mi instrumentami bezpośrednio do pod-
miotów poszukujących wsparcia. Ich sieć 
jest zdecydowanie rozleglejsza niż jaka-
kolwiek inna sieć organów rządowych 
lub samorządowych. Ponadto naturalna 
jest tendencja do poszukiwania kapita-
łu na cele rozwojowe właśnie w banku, 
przez co potencjalni beneficjenci mogą 
w tych placówkach pozyskać informa-
cję na temat dostępnych instrumentów 
wsparcia. Należy jednocześnie zaznaczyć, 

7 Liczba placówek bankowych: w 2012 r. – 15,4 tys. ; w 2013 r. – 15,3 tys. ; w 2014 r . – 15,0 tys. ; w 2015 r. – 14,5 tys. 
8 Raport o sytuacji banków w 2016 r. – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2017 r., s. 18.

że zmniejszenie liczby placówek banko-
wych związane jest z rozwojem oferty 
bankowości elektronicznej, co oznacza, 
że również instrumenty finansowe udo-
stępniane w ramach polityki gospodarczej 
mogą być dystrybuowane przez banko-
wość elektroniczną.

Podmioty uprawnione do kontroli
Po zapoznaniu się z katalogiem podmio-
tów odpowiedzialnych za wdrażanie in-
strumentów finansowych, niezbędna 
jest odpowiedź na zasadnicze pytanie 
niniejszego artykułu, tj. jaki jest zakres 
podmiotowy ograniczenia kontroli bene-
ficjentów wyrażony w art. 40 ust. 3 rozpo-
rządzenia 1303/2013. Jak już wskazano, 
zgodnie z literalnym brzmieniem art. 40 
ust 3 rozporządzenia 1303/2013, podmio-
ty odpowiedzialne za audyt programów 
mogą przeprowadzać audyty na pozio-
mie ostatecznych odbiorców, wyłącznie 
w przypadku wystąpienia określonych oko-
liczności. Trzeba określić, czy podmioty 
uprawnione do audytu programów należy 
utożsamiać wyłącznie z instytucją audy-
tową, czy również ograniczenie to odnosi 
się do instytucji zarządzających, instytucji 
wdrażających lub ewentualnie do pośred-
ników finansowych. Zgodnie z wykładnią 
systemową, biorąc pod uwagę dalszą część 
przepisu, który stanowi, że instytucja od-
powiedzialna za audyt może go dokonać 
w sytuacji, gdy dokumenty potwierdzające 
udzielenie wsparcia z instrumentu finan-
sowego na rzecz ostatecznych odbiorców 
nie są dostępne na poziomie instytucji 
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zarządzającej lub na poziomie podmio-
tów wdrażających instrumenty finansowe, 
można uznać, iż instytucję odpowiedzial-
ną za audyt należy utożsamiać wyłącznie 
z instytucją audytową, którą jest w Polsce 
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

Wniosek ten trzeba jednak skonfronto-
wać z zapisami preambuły rozporządzenia, 
w którym prawodawca wskazał cele i za-
miary wprowadzania wskazanej regulacji. 
Zgodnie z punktem 43 preambuły, z myślą 
o zapewnieniu proporcjonalnych rozwią-
zań w zakresie kontroli i zabezpieczeniu 
wartości dodanej instrumentów finanso-
wych, należy unikać nadmiernych obcią-
żeń administracyjnych, by nie zniechę-
cać docelowych ostatecznych odbiorców. 
W dalszej części określono, że podmioty 
odpowiedzialne za audyty programów po-
winny w pierwszej kolejności przeprowa-
dzać je na szczeblu instytucji zarządzają-
cych i podmiotów wdrażających instru-
menty finansowe, w tym fundusze. Mogą 
jednak zaistnieć szczególne okoliczności, 

w których dokumenty niezbędne do zakoń-
czenia audytów nie są dostępne na szcze-
blu instytucji zarządzających lub podmio-
tów wdrażających instrumenty finanso-
we, lub nie przedstawiają prawdziwego 
i rzetelnego zapisu dostarczonego wspar-
cia. W takich szczególnych przypadkach 
niezbędne jest ustanowienie przepisów, 
aby umożliwić również audyt na poziomie 
ostatecznych odbiorców.

W świetle powyższego słuszne jest przy-
jęte wcześniej założenie, zgodnie z któ-
rym ograniczenie kontroli odnosi się wy-
łącznie do instytucji audytowych. Trzeba 
dodać, że system kontroli beneficjentów 
instrumentów finansowych z uwagi na swój 
wielopoziomowy charakter nie uwzględ-
nia w pełni specyfiki tych instrumentów. 
Mam na myśli to, że ograniczenie kontro-
li beneficjentów instrumentów finanso-
wych wyłącznie do instytucji audytowych 
oznacza, iż potencjalnie beneficjent może 
być kontrolowany przez co najmniej kilka 
podmiotów.

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 1. Cyrkulacja środków w instrumentach finansowych
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Rysunek 2 obrazuje system kontroli 
w ramach podmiotów uczestniczących 
we wdrażaniu instrumentów finanso-
wych. Beneficjentów mogą kontrolować 
instytucje zarządzające, instytucje wdra-
żające oraz pośrednicy finansowi, ponad-
to we wskazanych wcześniej okoliczno-
ściach może to również czynić instytucja 
audytowa. Wydaje się, że tak duża liczba 
podmiotów mających prawo prowadzić 
działania audytowe nie sprzyja realizacji 
przesłanek określonych w rozporządzeniu 
1303/2013, czyli unikania nadmiernych 
obciążeń administracyjnych.

Trzeba jeszcze odnieść się do możliwości 
dokonywania kontroli ostatecznych od-
biorców przez inne podmioty niż wska-
zane dotychczas. Są nimi np. Najwyższa 
Izba Kontroli, Europejski Trybunał Obra-
chunkowy, Europejski Urząd ds. Zwalcza-
nia Nadużyć Finansowych. Co do zasady 
odpowiadają one za weryfikację prawi-
dłowości systemu wdrażania środków 
UE, a  ewentualne nieprawidłowości 

u ostatecznych odbiorców mogą stano-
wić punkt odniesienia przy ocenie całe-
go systemu wdrażania projektów. Mając 
na uwadze powyższe, brakuje uzasadnienia 
do ograniczania możliwości wykonywa-
nia kontroli przez wymienione podmioty.

Wnioski
Reasumując, zgodnie z literalnym brzmie-
niem rozporządzenia 1303/2013, ograni-
czenie kontroli ostatecznych odbiorców 
wsparcia w formie instrumentów finan-
sowych odnosi się wyłącznie do instytucji 
audytowych. Chociaż w samym rozpo-
rządzeniu założono ograniczenia obciążeń 
administracyjnych w zakresie kontroli, ka-
talog podmiotów, które mogą je przepro-
wadzać jest rozbudowany. Można założyć, 
że brak ograniczeń w dokonywaniu kontroli 
beneficjentów instrumentów finansowych 
nie odzwierciedla charakteru instrumen-
tów zwrotnych, z których wykorzystaniem 
powinno wiązać się jak najmniej formalno-
ści. Jest prawdopodobne, że okażą się one 

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 2. Zakres podmiotowy kontroli w ramach wdrażania instrumentów finansowych
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znacznie bardziej skomplikowane niż in-
strumenty rynkowe i zniechęcą benefi-
cjentów do sięgania po pomoc w tej formie. 
Ograniczenie wykorzystywania instru-
mentów zwrotnych, które co do zasady 
są znacznie korzystniejsze z punktu wi-
dzenia państwa oraz nie wpływają tak sil-
nie na konkurencję jak instrumenty bez-
zwrotne, byłoby negatywnym zjawiskiem.

Wydaje się, że rozwiązaniem pozwalają-
cym na uwzględnienie charakteru instru-
mentów finansowych byłoby ograniczenie 
kontroli w systemie wsparcia wyłącznie 
do instytucji, z którymi dany podmiot 
łączy bezpośrednia umowa. Oznacza to, 
że ostateczny odbiorca mógłby być kontro-
lowany wyłącznie przez pośrednika finan-
sowego, pośrednik finansowy przez pod-
miot wdrażający itd.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że możli-
wość dokonywania kontroli przez podmio-
ty uczestniczące we wdrażaniu środków 
(w szczególności podmioty dysponujące 

nimi, np. instytucje zarządzające progra-
mami operacyjnymi) jest zasadniczym 
uprawnieniem pozwalającym na weryfi-
kację prawidłowości realizacji projektów. 
Proponowane ograniczenie mogłoby więc 
zostać wprowadzone wyłącznie przy za-
łożeniu właściwego przepływu informa-
cji pomiędzy wszystkimi podmiotami 
uczestniczącym we wdrażaniu projektów. 
Dodatkowo, w takim systemie niezbędna 
byłaby również klauzula, zgodnie z którą 
w przypadku braku dokumentów u kon-
trolowanego podmiotu (lub w razie wątpli-
wości, co do ich autentyczności) kontrolu-
jący (np. instytucja zarządzająca, instytu-
cja wdrażająca) mógłby dokonać kontroli 
u odbiorcy ostatecznego.

dr DARIUSZ KOWALSKI
Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach

Słowa kluczowe: kontrole projektów UE, instrumenty finansowe, finansowanie zwrotne, 
ostateczni odbiorcy, wdrażanie instrumentów finansowych, perspektywa finansowa

Key words: EU project audits, financial instruments, repayable financing, final recipients, 
implementation of financial instruments, financial perspective
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Polska jest  jednym z wielu krajów zmagających się z problemem zanieczyszczenia 
powietrza i walczących ze smogiem. Choć źródła złej jakości powietrza oraz stopień 
przekraczania dopuszczalnych prawem norm dla poszczególnych substancji są zróżni-
cowane, to jego wpływ na ludzkie zdrowie jest wszędzie tak samo negatywny. W celu 
poszerzenia wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza oraz sposobów wdrażania 
i skuteczności polityki dotyczącej jego ochrony w poszczególnych krajach, Najwyższa 
Izba Kontroli, wraz z Państwową Izbą Obrachunkową Holandii, koordynowała naj-
większą w dotychczasowej historii EUROSAI1 kontrolę międzynarodową z zakresu 
ochrony środowiska. Jej efektem jest Wspólny raport o jakości powietrza2 bazujący 
na krajowych wynikach kontroli w państwach uczestniczących w tym projekcie.

WOJCIECH DUDEK

Problemy ze smogiem w Europie

Wspólny raport o jakości powietrza

Uczestnikami projektu było 15 naczel-
nych organów kontroli (NOK) zarówno 
z krajów należących do Unii Europejskiej 
(Bułgaria, Estonia, Hiszpania, Holandia, 
Polska, Rumunia, Słowacja oraz Węgry), 
jak i pozostających poza jej struktura-
mi (Albania, Gruzja, Kosowo, Izrael, 
Macedonia, Mołdawia, Szwajcaria). 
Ponadto we wspólnym przedsięwzię-
ciu uczestniczył Europejski Trybunał 
Obrachunkowy (ETO), który zrealizo-
wał audyt w 6 wybranych miastach eu-
ropejskich (Bruksela, Kraków, Mediolan, 
Ostrawa, Sofia, Stuttgart).

1 Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli, która zrzesza 50 członków, w tym naczelne organy 
kontroli z 49 krajów oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy.

2 Ang. Joint�report�on�air�quality, opublikowany 30.1.2019.

Kraje uczestniczące w audycie między-
narodowym mają znacząco różne wyzwania 
związane z zanieczyszczeniem powietrza, 
np. pod względem poziomów przekroczeń 
norm jego jakości, systemów zarządzania, 
wdrażanej polityki ochrony powietrza, fi-
nansowania oraz monitorowania zanie-
czyszczeń. Kontrola międzynarodowa 
objęła kraje takie jak Estonia, w których 
jakość powietrza nie przekraczała norm 
wynikających z prawodawstwa unijnego, 
ale również Polskę i Bułgarię, wobec któ-
rych Europejski Trybunał Sprawiedliwości 
orzekł o złamaniu prawa Unii Europejskiej 
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w dziedzinie jakości powietrza za prze-
kraczanie obowiązujących norm w spo-
sób ciągły. 

 Celem wspólnego projektu nie było więc 
porównanie krajów uczestniczących w pro-
jekcie międzynarodowym, lecz zwrócenie 
uwagi na konieczność podjęcia adekwat-
nych do danej sytuacji działań naprawczych 
tak, aby uniknąć zagrożeń zdrowotnych 
wynikających z niedostatecznej jakości 
powietrza.

Najbardziej toksyczne substancje
Pomimo odmiennej sytuacji geograficz-
nej i gospodarczej krajów uczestniczących 
w audycie międzynarodowym ich miesz-
kańcy narażeni byli często na negatywne 
oddziaływanie tych samych substancji wy-
stępujących w otaczającym powietrzu, nie-
mniej skala zanieczyszczenia była zróżni-
cowana. Z raportów Europejskiej Agencji 
Środowiska (EAŚ), a także danych pre-
zentowanych przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) wynika, że wskutek 
negatywnego oddziaływania cząsteczek 
pyłu o średnicy aerodynamicznej mniej-
szej niż 2,5 mikrometra (PM2,5) każdego 
roku przedwcześnie umiera ponad 400 tys. 
mieszkańców Europy, a w samych tylko 
państwach uczestniczących w  audy-
cie międzynarodowym liczba szacowa-
na jest na 160 000 osób. Głównym po-
wodem złej jakości powietrza w krajach 

3 Mikrogram na metr sześcienny – µg/m3.
4 Benzo(a)piren – B(a)P to organiczny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą tok-
syczność przewlekłą co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Podobnie jak inne WWA, 
jest związkiem silnie rakotwórczym. Benzo(a)piren jest częstym składnikiem zanieczyszczeń powietrza, 
powstającym w wyniku niskiej emisji.

5 Nanogram na metr sześcienny – ng/m3.

objętych kontrolą międzynarodową były 
wysokie stężenia pyłów zawieszonych 
(PM10 i PM2,5) oraz dwutlenku azotu 
(NO2). Zdecydowanie najwyższe stężenia 
PM10 w 2016 r. odnotowano w Macedonii 
(Tetovo – 293 dni, w których wystąpiły 
przekroczenia stężeń dobowych powy-
żej 50 mikrogramów na metr sześcien-
ny3 oraz stężenie roczne 97,3 µg/m3), 
a następnie w Bułgarii (Widyń – 166 dni 
i 61,1 µg/m3 w skali roku) oraz w Polsce 
(Kraków – 164 dni i 56,7 µg/m3 stężenie 
roczne). Z kolei w Estonii i Szwajcarii od-
notowane stężenia PM10 były bliskie po-
ziomom zalecanym przez WHO. 

Niektóre kraje (Polska, Słowacja, Węgry, 
Bułgaria) miały również trudności z dotrzy-
maniem obowiązującego w UE poziomu 
docelowego (1 ng/m3 rocznie) dla ben-
zo(a)pirenu4(B(a)P, przy czym większość 
państw objętych audytem nie dyspono-
wała danymi o stężeniach tych substan-
cji lub były one niekompletne. Spośród 
krajów, które posiadały dane, absolutny 
rekord pod względem wysokości stężeń 
B(a)P „pobiła” Polska. Maksymalny po-
ziom tej substancji w 2016 r. odnotowa-
no w Nowej Rudzie (17,65 nanograma 
na metr sześcienny5 w skali roku), pod-
czas gdy kolejna najwyższa wartość wy-
stąpiła w Bułgarii (Montana – 3,79 ng/m3 
rocznie). Natomiast ustalony w UE po-
ziom docelowy dla tej substancji wynosi 
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1 ng/m3 rocznie, a według WHO stężenia 
benzo(a)pirenu w tym okresie nie powinny 
przekraczać 0,12 ng/m3.

Natomiast wysokie stężenia NO2 najczę-
ściej występowały w miastach o dużym 
natężeniu ruchu samochodowego. Naj-
wyższe roczne stężenie tej substancji 
w 2016 r. (wg bazy danych EAŚ) odnoto-
wano w Londynie (89,1 µg/m3), podczas 
gdy w krajach uczestniczących w audycie 
międzynarodowym w okresie tym nie prze-
kroczono poziomu 60 µg/m3 (poziom do-
puszczalny w UE wynosi 40 µg/m3). 

Główne ustalenia kontroli
Do najważniejszych źródeł zanieczyszcze-
nia powietrza w większości krajów uczest-
niczących w kontroli należały: transport, 
niska emisja (głównie z sektora mieszka-
niowego) oraz przemysł. W Polsce sytu-
acja kształtuje się nieco inaczej, ponieważ 
największym źródłem zanieczyszczenia 
powietrza jest niska emisja, a następnie 
transport i przemysł. Aż 10 krajów (67%) 
spośród 15 uczestniczących wskazało 
transport wśród czynników, które w naj-
większym stopniu negatywnie wpływają 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Joint�report�on�air�quality.

Rysunek 1. Liczba dni z przekroczeniami stężeń dobowych pyłu PM10 (pow. 50 µg/m3)  
w 2016 r. w wybranych miastach położonych w państwach objętych kontrolą międzynarodową
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na jakość powietrza. Ponadto siedem wy-
mieniło niską emisję. Z danych tych wy-
nikają dwa podstawowe wnioski:

 • Po pierwsze – najwyższe stężenia pyłów 
zawieszonych występują w krajach, gdzie 
na  jakość powietrza wpływa przede 
wszystkim emisja ze źródeł komunalno-
-bytowych. Poza Polską, niska emisja sta-
nowi najistotniejsze źródło zanieczyszczeń 

w sześciu krajach objętych audytem: Buł-
garii, Kosowie, Macedonii, Rumunii, Sło-
wacji i na Węgrzech. Ograniczenie pozio-
mu niskiej emisji powinno tam stanowić 
priorytet w działaniach naprawczych. 

 • Po drugie – po wyeliminowaniu pro-
blemu niskiej emisji w Polsce, kolejnym 
wyzwaniem będzie redukcja emisji z sek-
tora transportowego. Warto podkreślić, 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Joint�report�on�air�quality.

Rysunek 2. Poziom rocznych stężeń NO2 w 2016 r. w wybranych miastach położonych 
w państwach objętych kontrolą

60

50

40

30

20

10

 59,3
 57,1  56,7

 54,0

 52,1

 50,0  48,6

 45,8  44,6  44,5  44,4

 

Kr
ak

ów
 

[P
ol

sk
a]

M
ad

ry
t 

[H
is

zp
an

ia
]

W
ar

sz
aw

a 
[P

ol
sk

a]

Je
ro

zo
lim

a 
[Iz

ra
el

]

Ba
rc

el
on

a 
[H

is
zp

an
ia

]

Ki
sz

yn
ió

w
 

[M
oł

da
w

ia
]

Am
st

er
da

m
 

[H
ol

an
di

a]

Bu
da

pe
sz

t 
[W

ęg
ry

]

Ro
tt

er
da

m
 

[H
ol

an
di

a]

Ba
zy

le
a 

[S
zw

aj
ca

ria
]

W
ar

na
 

[B
uł

ga
ria

]0

40

   Poziom dopuszczalny w UE

50

40

30

20

10

 41,5  40,3

 37,2  36,8  36,6

 33,4  33,2

 26,3  24,8
 20,6  19,2

 11,5

Pe
cz

 
[W

ęg
ry

]

B
ra

ty
sł

aw
a 

[S
ło

w
ac

ja
]

Tr
an

w
a 

[S
ło

w
ac

ja
]

B
er

no
 

[S
zw

aj
ca

ria
]

Pl
oe

sz
ti 

[R
um

un
ia

]

Sk
op

je
 

[M
ac

ed
on

ia
]

So
fia

 
[B

uł
ga

ria
]

El
ba

sa
n 

[A
lb

an
ia

]

D
ur

rë
s 

[A
lb

an
ia

]

Te
to

w
o 

[M
ac

ed
on

ia
]

Ta
lli

n 
[E

st
on

ia
]

Ta
rt

u 
[E

st
on

ia
]

0

40



Nr 3/maj-czerwiec/2019 55 

Problemy ze smogiem w Europie   kontrola i audyt

że WHO sklasyfikowała emisje z silni-
ków Diesla jako rakotwórcze, co ozna-
cza, że ich ograniczenie jest szczególnie 
ważne dla zdrowia. Dlatego też coraz wię-
cej krajów europejskich tworzy na obsza-
rach miejskich tzw. strefy ograniczonej 
emisji komunikacyjnej (ang. Low Emis-
sion Zone, tzw. LEZ) w celu ograniczenia 
zanieczyszczeń powietrza emitowanych 
przez transport samochodowy. Takie strefy 
funkcjonują w wybranych miastach co naj-
mniej 15 krajów europejskich (m.in. w Ho-
landii i Hiszpanii) oraz m.in. w Izraelu.

W głównych ustaleniach kontroli mię-
dzynarodowej wskazano, że:

 • w 8 krajach nie dysponowano danymi 
o skuteczności i efektywności działań po-
dejmowanych na rzecz ochrony powietrza 
przez władze publiczne, a w pozostałych 
7 wskazano, że podejmowane działania 
były w najlepszym razie tylko częściowo 
skuteczne; wśród głównych przyczyn nale-
ży wskazać: brak polityki ochrony powie-
trza, nieokreślenie wskaźników umożli-
wiających ocenę skuteczności wdrażanych 
działań;

 • władze publiczne nie nadały wystar-
czającego priorytetu problemowi zanie-
czyszczenia powietrza, uwzględniającego 
jego negatywne konsekwencje dla zdrowia 
ludzkiego;

 • pomimo różnic między krajami, wyniki 
audytu wskazują, że (z wyjątkiem Estonii) 
rządy krajów uczestniczących nie podjęły 
wystarczających działań w celu poprawy 
jakości powietrza.

Ponadto, zwrócono uwagę m.in. na pro-
blemy dotyczące:

 • niespełnienia krajowych i/lub mię-
dzynarodowych norm jakości powietrza 
przez większość krajów objętych kontrolą;

 • nieprzyjęcia przez wszystkie kraje poli-
tyki na rzecz poprawy jakości powietrza, 
obejmującej wyznaczenie celów oraz spo-
sobów ich osiągnięcia;

 • zapewnienia właściwej koordynacji dzia-
łań na rzecz jakości powietrza;

 • ograniczonych informacji na temat po-
niesionych wydatków na sfinansowanie 
działań,

 • niewłaściwego funkcjonowania moni-
toringu jakości powietrza oraz niezapew-
nienia mieszkańcom informacji na temat 
aktualnego stanu zanieczyszczenia.

W raporcie międzynarodowym zwrócono 
uwagę, że prawo unijne nie reguluje szcze-
gółowo kwestii powiadamiania obywateli 
o przekroczeniu poziomów informacyjnych/
alarmowych dla pyłu PM10, lecz pozostawia 
to w gestii regulacji krajowych. Rozwiązania 
te jednak znacząco różniły się od siebie. 
W konsekwencji mieszkańcy poszczegól-
nych krajów, w sytuacji występowania du-
żego zanieczyszczenia, byli informowani 
o tym fakcie przy różnych poziomach stężeń. 
Przykładowo, w Izraelu poziom alarmowy 
dla PM10 jest ogłaszany przy stężeniu dobo-
wym wynoszącym co najmniej 300 µg/m3, 
podczas gdy w Szwajcarii, Holandii lub u na-
szych sąsiadów (w Czechach) jest trzykrot-
nie niższy. Z kolei Słowacy ogłaszają poziom 
alarmowy przy dwukrotnie niższych stę-
żeniach niż w Polsce.

Konieczne działania
Wyniki kontroli międzynarodowej wskazu-
ją, że skala i rodzaj problemów związanych 
z zanieczyszczeniem powietrza w poszcze-
gólnych państwach są bardzo zróżnicowa-
ne, m.in. z uwagi na rodzaj dominującego 
paliwa służącego do pozyskiwania ener-
gii, położenie geograficzne, powierzchnię, 
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a także sytuację gospodarczą. W konse-
kwencji nie ma możliwości wskazania 
uniwersalnych rozwiązań, które zapew-
nią poprawę jakości powietrza bez wzglę-
du na okoliczności zewnętrzne. Działania 
takie powinny być ustalane indywidualnie.

Ustalenia kontroli NIK w zakresie ochro-
ny powietrza przed zanieczyszczeniami6 
(wskazują m.in., że skuteczne zarządzanie 
procesem jego poprawy na danym obszarze 
wymaga – oprócz sprawnie funkcjonują-
cego systemu monitoringu zanieczyszczeń 
– właściwego opracowania planów ochrony 
powietrza, które wyznaczają środki w celu 
osiągnięcia wartości normatywnych dla po-
szczególnych substancji, w szczególności 

6 Informacja o wynikach kontroli: Ochrona�powietrza�przed�zanieczyszczeniami, nr 150/2018/P/17/078/
LKR, Delegatura NIK w Krakowie, wrzesień 2018 r.

zakres i skalę niezbędnych działań na-
prawczych oraz system monitorowania 
osiąganych rezultatów (w tym efektów 
ekologicznych).

Wyniki kontroli międzynarodowej 
wskazują, że obecnie większość krajów 
nie jest przygotowana do takiego wykona-
nia zadań. Wiele państw uczestniczących 
w audycie znajduje się na początku drogi, 
która ma prowadzić do poprawy jakości 
powietrza i nie dysponuje danymi umożli-
wiającymi adekwatne zaplanowanie dzia-
łań naprawczych i skuteczne zarządzanie 
procesem ich wdrażania.

W raporcie z kontroli międzynarodo-
wej sformułowano zalecenia bazujące 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Joint�report�on�air�quality.

Rysunek 3. Poziomy alarmowe w wybranych krajach dla stężeń dobowych PM10 (w μg/m3)
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na wynikach kontroli przeprowadzonych 
w poszczególnych państwach:
1. Przygotowanie i zrealizowanie planów 
o charakterze strategicznym odnoszących 
się do działań na rzecz poprawy jakości 
powietrza.
2. Wprowadzenie do istniejących planów 
na rzecz ochrony powietrza trybu oceny 
skuteczności działań.
3. Zapewnienie koordynacji pomiędzy in-
stytucjami państwowymi realizującymi 
politykę na rzecz ochrony powietrza.
4. Utrzymywanie sprawnego monitorin-
gu jakości powietrza umożliwiającego po-
siadanie pełnych i wiarygodnych danych 
na temat jego jakości. 
5. Zapewnienie rzetelnych danych do pla-
nowania działań naprawczych oraz prowa-
dzenie pełnej analizy kosztów i korzyści 
tego procesu.
6. Zwiększenie świadomości społecznej 
dotyczącej problematyki niedostatecznej 
jakości powietrza. 

Podsumowanie
Ustalenia poczynione podczas kontroli 
międzynarodowej wskazują bezspornie, 
że zanieczyszczenie powietrza jest pro-
blemem mającym istotny wpływ na ja-
kość życia obywateli. Jednocześnie trudno 

wskazać katalog „żelaznych” reguł postę-
powania, których zastosowanie przyniesie 
oczekiwany skutek w postaci znacznego 
obniżenia poziomu zanieczyszczenia po-
wietrza bez względu na indywidualne uwa-
runkowania lokalne. Skala zanieczyszcze-
nia jest zróżnicowana w poszczególnych 
krajach, przy czym w większości z nich 
stężenia substancji szkodliwych istotnie 
przekraczają wymagane wartości. W kon-
sekwencji trudno oczekiwać, że niebawem 
nastąpi zauważalna poprawa jakości po-
wietrza. 

Należy jedynie wyrazić nadzieję,  
że opracowany przez NIK oraz NOK 
Ho landii raport wzbogaci wiedzę de-
cydentów na poziomie krajowym i eu-
ropejskim na temat istoty i skali zagro-
żenia oraz wpłynie na podjęcie bardziej 
zdecydowanych i skutecznych działań. 
Przyczyniła się do tego na pewno prezen-
tacja wyników tej kontroli międzynaro-
dowej podczas spotkania zorganizowane-
go przez Komisję Europejską w Brukseli 
w marcu 2019 roku. 

WOJCIECH DUDEK
Delegatura NIK w Krakowie

Słowa kluczowe: jakość powietrza, zanieczyszczenie, smog, ochrona powietrza, raport o jakości 
powietrza 

Key words:  air quality, pollution, smog, air protection, air quality report
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Wprowadzenie
W Polsce, podobnie jak w innych kra-
jach rozwiniętych, ok. 70% diety prze-
ciętnego konsumenta stanowi żywność 
przetworzona w warunkach przemysło-
wych, zawierająca substancje dodatkowe1. 
Powody, dla których substancje dodatkowe 

1 Wymagania dotyczące substancji dodatkowych do żywności określono w rozporządzeniu nr 1333/2008 
w sprawie dodatków do żywności (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 
z 16.12.2008 w sprawie dodatków do żywności Dz.U. UE L 354 z 31.12.2008, s. 16, ze zm.). Ustanowiono 
w nim zasady dotyczące dodatków do żywności stosowanych w środkach spożywczych w celu zapewnienia 
efektywnego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, 
ochrony środowiska. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt a rozporządzenia nr 1333/2008 dodatek do żywności oznacza 
każdą substancję, która w normalnych warunkach ani nie jest spożywana sama jako żywność, ani nie jest sto-
sowana jako charakterystyczny składnik żywności, bez względu na swoją ewentualną wartość odżywczą, 
której celowe dodanie, ze względów technologicznych, do żywności w trakcie jej produkcji, przetwarzania, 
przygotowywania, obróbki, pakowania, przewozu lub przechowywania powoduje, lub można spodziewać 
się zasadnie, że powoduje, iż substancja ta lub jej produkty pochodne stają się bezpośrednio lub pośrednio 
składnikiem tej żywności.

są dodawane do żywności, to głównie zapo-
bieganie niekorzystnym zmianom smaku, 
barwy, zapachu, wydłużenie okresu trwa-
łości, zwiększenie atrakcyjności wyrobu, 
urozmaicenie asortymentu, możliwość 
tworzenia nowych produktów, np. typu 
„light”, a także zwiększenie efektywności 

Z przeprowadzonej przez NIK kontroli wynika, że  nadzór nad  jakością żywności 
zawierającej substancje dodatkowe był nieskuteczny. Organy Inspekcji Sanitarnej 
nie  weryfikowały procesów technologicznych i  nie  kwestionowały zasadności uży-
cia w  jednym produkcie nawet kilkunastu różnych dodatków. Nie  kontrolowały 
oraz nie oceniały skutków kumulacji wielu substancji dodatkowych oraz ewentual-
nego ich działania synergicznego, czy też możliwych negatywnych efektów interakcji 
z  innymi składnikami diety. Prowadzone badania laboratoryjne próbek żywności 
ograniczały się tylko do wybranych substancji dodatkowych.

Nadzór nad stosowaniem 
dodatków do żywności

Bezpieczeństwo spożycia produktów przetworzonych
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procesu produkcyjnego. Coraz więcej 
produktów spożywczych zawiera więc 
substancje konserwujące, wypełniające, 
emulgujące, stabilizujące, czy wzmacniają-
ce smak. Obecnie dopuszczonych do sto-
sowania w żywności jest ponad 330 do-
datków, które w środkach spożywczych 
mogą pełnić 27 różnych funkcji techno-
logicznych.

Stosowanie dodatków powinno być 
uzasadnione technologicznie, co oznacza, 
że danego produktu spożywczego, o okre-
ślonych cechach, nie można wyproduko-
wać w inny sposób, niż tylko z ich użyciem. 
Ponadto, co należy podkreślić, substancje 
dodatkowe nie mogą być wykorzystywane 
do ukrycia wad żywności wynikających 
z użycia do produkcji nieodpowiednich 
surowców, czy z zastosowania nieprawi-
dłowych praktyk produkcyjnych.

Na etykietach produktów spożywczych 
producenci muszą wskazać wszystkie użyte 
substancje dodatkowe. Mogą je oznakować 
albo literą „E”, z odpowiednim numerem 
i nazwą funkcji technologicznej (np. E 330 
– regulator kwasowości), albo podać nazwę 
użytego dodatku i pełnioną przez niego 
funkcję technologiczną (np. kwas cytry-
nowy – regulator kwasowości). 

Zarówno producenci żywności, jak i in-
stytucje kontrolujące ich działalność, 
ale także instytuty naukowe, twierdzą, 
że dodatki do żywności stosowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia konsumenta. Każda 
substancja dodatkowa przed dopuszcze-
niem do stosowania w żywności musi 
uzyskać ocenę bezpieczeństwa dla zdro-
wia, której dokonuje Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 
Akceptację uzyskują tylko te substancje, 

które zostały poddane wszechstronnym 
badaniom 

Kontrola NIK
Przedmiotem ogólnopolskiej kontroli 
Najwyższej Izby Kontroli, koordynowanej 
przez Delegaturę NIK w Łodzi, były za-
gadnienia związane z działaniami inspek-
cji odpowiedzialnych za jakość zdrowot-
ną i handlową produktów spożywczych 
w obszarze stosowania w nich substancji 
dodatkowych. Celem kontroli była ocena, 
czy funkcjonujący system nadzoru nad sto-
sowaniem dodatków w żywności zapewniał 
odpowiednią jakość produktów spożyw-
czych znajdujących się w obrocie oraz bez-
pieczeństwo zdrowotne konsumentów. 
Sprawdzono zakres tego nadzoru oraz efek-
tywność współpracy pomiędzy kontrolo-
wanymi inspekcjami. 

Wadliwy system nadzoru

Możliwe zagrożenia związane ze stosowa-
niem na szeroką skalę dodatków do żyw-
ności, do tej pory jednak nie do końca 
zbadane, wymagają funkcjonowania 
spójnego i efektywnego systemu nadzo-
ru. Tymczasem kontrola NIK wykazała 
wiele wad funkcjonującego systemu. 

W polskim systemie bezpieczeństwa i ja-
kości żywności nie wypracowano jak dotąd 
metod służących zindywidualizowane-
mu podejściu do problematyki dodatków 
do żywności w porównaniu ze standardo-
wą regulacją unijną. 

Nie mamy także tak rozwiniętych me-
chanizmów monitorowania spożycia kon-
kretnych substancji pod kątem możliwo-
ści wpływu na ograniczenia ich stosowa-
nia. Ponadto w Inspekcjach: Handlowej 
oraz  Jakości Handlowej Artykułów 
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Rolno-Spożywczych wskazywano na brak 
kompetencji do podejmowania inicjatyw 
społecznych i edukacyjnych dotyczących 
stosowania w żywności substancji dodatko-
wych w produktach spożywczych, jak rów-
nież opracowywania analiz problemowych. 
Uważano, że te zagadnienia dotyczą obsza-
ru bezpieczeństwa żywności, za który od-
powiada Inspekcja Sanitarna. Kontrole pro-
wadzone przez organy Inspekcji Sanitarnej 
sprowadzały się zaś w zasadzie do kontro-
li jakości handlowej, a jakość zdrowotną 
badano jedynie w aspekcie limitów i pra-
widłowości ich stosowania w wąskim za-
kresie, w określonych kategoriach żyw-
ności. Nie zakładano wykonywania analiz 
zawartości wszystkich substancji obecnych 
w danej próbce żywności, ani spodzie-
wanych z punktu widzenia zafałszowań. 
Badania próbek ograniczały się do wybra-
nych substancji dodatkowych, niezmiennie 
od kilku lat. Ponadto w laboratoriach kon-
trolowanych inspekcji niemożliwe było wy-
konanie badań laboratoryjnych wszystkich 
substancji, dla których w rozporządzeniu 
nr 1333/2008 został określony maksymal-
ny poziom.

Tak zorganizowany system badań 
nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa 
żywności, w której stosowane są substan-
cje dodatkowe, niepodlegające z różnych 
przyczyn badaniom laboratoryjnym. 

Łączna liczba dodatków w diecie

Zlecona przez NIK kontrola doraźna, 
oznakowania substancji dodatkowych 

2 W trybie art. 12 pkt 3 ustawy o NIK przeprowadzenie kontroli doraźnej zlecono jednostkom kontrolowa-
nym: państwowym powiatowym inspektorom sanitarnym, wojewódzkim inspektorom inspekcji handlowej 
oraz wojewódzkim inspektorom jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

w produktach spożywczych2, dostarczy-
ła informacji, na jakie dodatki i na jaką 
ich ilość przeciętny konsument jest narażo-
ny. Na 501 przeanalizowanych produktów 
spożywczych, powszechnie dostępnych, 
sklasyfikowanych w 10 podstawowych 
kategoriach żywności, jedynie w 54 (11%) 
w składzie zaprezentowanym na etykietach 
nie było substancji dodatkowych. W po-
zostałych 447 producenci zadeklarowali 
użycie 132 substancji dodatkowych 2016 
razy. Statystycznie więc na każdy produkt 
przypadało pięć dodatków do żywności.

W przypadku niektórych produktów 
liczba dodatków była znacznie wyższa. 
„Zdrowa” sałatka warzywna ze śledziem 
i groszkiem zawierała 12 różnych substancji 
dodatkowych. Rekordową liczbę substancji 
‒ 19 dodatkowych w jednym produkcie 
‒ odnotowano w „Kiełbasie śląskiej wie-
przowo-drobiowej średnio rozdrobnionej”. 

Na podstawie danych uzyskanych w cza-
sie ze zleconych przez NIK badań, zapro-
jektowano hipotetyczną, ale w praktyce 
prawdopodobną dietę jednodniową, skła-
dającą się z pięciu posiłków. W efekcie usta-
lono, że w przygotowanych z tych produk-
tów daniach konsument spożyłby w ciągu 
jednego dnia 85 substancji dodatkowych. 

Efekty kumulacji dodatków

Dostępna na rynku żywność zawiera dużą 
ilość substancji dodatkowych, jednak or-
gany odpowiedzialne za jej bezpieczeń-
stwo oraz zdrowie obywateli dotychczas 
nie monitorowały, ani nie oceniały ryzyka 
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związanego z kumulacją wielu dodatków 
w produktach spożywczych, ich ewentu-
alnego działania synergicznego, jak rów-
nież interakcji z innymi składnikami diety, 
czy też np. lekami.

W ramach prowadzonych urzędowych 
kontroli żywności nie weryfikowano 
także procesu technologicznego/recep-
tur środków spożywczych pod względem 
zasadności stosowania w danym wyrobie 
dodatków do żywności. 

Główny Inspektor Sanitarny twierdził, 
że jest to sprawa producenta. Nie żąda-
no zatem wyjaśnień, jeśli w jednym arty-
kule spożywczym producent użył kilku 
substancji dodatkowych w ramach jed-
nej grupy technologicznej, tj. zastosował 
np. w parówkach 16 substancji dodatko-
wych o następujących funkcjach: cztery 
stabilizatory, trzy regulatory kwasowo-
ści, trzy substancje konserwujące, dwie 
substancje zagęszczające, dwa wzmacnia-
cze smaku, barwnik i przeciwutleniacz. 
Nawet w takich przypadkach Inspekcja 
Sanitarna uznawała, że każdy z tych dodat-
ków, skoro został dopuszczony do stoso-
wania w danym produkcie, w dozwolonej 
dawce ‒ był uzasadniony technologicznie 
i bezpieczny dla człowieka. 

Tymczasem, w zleconej przez NIK eks-
pertyzie3 wskazano, iż „wysoce prawdopo-
dobne jest, że zastosowanie jednego związ-
ku w ilości zapewniającej pożądany efekt 
technologiczny spowodowałoby przekro-
czenie limitu ilościowego, natomiast za-
stosowanie kilku substancji dodatkowych 

3 A. Gramza-Michałowska: Zasadność�zastosowania�przez�producentów�dodatków�do�żywności�w�poszcze-
gólnych�funkcjach�technologicznych,�w�tym�zasadność�technologiczna�użycia�kilku�substancji�dodatkowych�
w�ramach�jednaj�grupy�technologicznej, Poznań, 18.8.2018.

o takiej samej funkcji technologicznej może 
to ryzyko zniwelować”.

Najbardziej narażeni konsumenci

Główny Inspektor Sanitarny przyjmował 
bierną postawę wobec wyników monitorin-
gu spożycia i stosowania dodatków do żyw-
ności, które wskazywały, że w przypadku 
22 substancji dodatkowych spożywanie 
ich w pewnych grupach wiekowych prze-
kraczało ustalone akceptowane dzienne 
pobranie. 

Najbardziej narażone na przekrocze-
nie akceptowanej dziennej ilości dodat-
ków z dietą były dzieci, głównie w wieku 
do 10 lat. 

Dostarczenie w diecie kwasu sorbowego 
i sorbinianów ‒ konserwantów dodawa-
nych głównie do ciast, przetworów wa-
rzywnych, pieczywa, aromatyzowanych 
napojów, znacznie przekraczało limit 
i w grupie dzieci 4-10 lat wynosiło 291% 
ADI. U 5% dzieci i młodzieży (1-17 lat) 
pobranie tych dodatków wynosiło aż 681%.

U 5% dzieci spożycie z dietą kwasu 
benzoesowego i jego soli oraz dwutlen-
ku siarki i siarczynów (występujących 
jako konserwanty głównie w przetworach 
warzywnych, potrawach ziemniaczanych, 
napojach, lodach) wynosiło odpowiednio: 
180% oraz 145% akceptowanego dzienne-
go spożycia (ADI), zaś średnie spożycie 
stearoilomleczanów i polisorbatów, wystę-
pujących głównie w pieczywie, w grupie 
dzieci i młodzieży wynosiło odpowiednio 
168,2% oraz 108,9% ADI. 
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Na szczególną uwagę zasługują wyniki 
raportu dotyczące azotynów obecnych 
między innymi w wędlinach, peklowa-
nym mięsie, parówkach, czy kiełbasie. 
Narażenie na spożycie tych dodatków 
u znacznej części badanych przekraczało 
100% ADI. Dotyczyło głównie najmłod-
szych dzieci – 160,8% ADI i mężczyzn 
w wieku 18-74 lata – 121,8% ADI. U 5% 
populacji wskaźnik ten mieścił się w gra-
nicach od 183% u kobiet w wieku powy-
żej 75 lat, do aż 562% u dzieci w wieku 
1-3 lat.

Także  dokonana przez  EFSA po-
nowna ocena bezpieczeństwa stosowa-
nia azotanów i azotynów potwierdzi-
ła dowody na związek preformowanej 
N-dimetylonitrozoaminy (NDMA)4 z no-
wotworami jelita grubego oraz niektóre 
dowody na związek azotynów w diecie 
z nowotworami żołądka oraz połączenia 
azotynów i azotanów z przetworzonego 
mięsa z nowotworami jelita grubego5. 

Międzynarodowa Agencja Badań nad 
Rakiem (IARC) umieściła między inny-
mi N-nitrozodimetyloaminę (NDMA) 
w grupie 2A (substancje prawdopodobnie 
rakotwórcze dla ludzi). Unia Europejska 
zaliczyła je do kategorii 1B (substancje 
o domniemanym działaniu kancerogen-
nym). Amerykańska Agencja Ochrony 
Środowiska (EPA) zaklasyfikowała te dwa 
związki do kategorii B2 (substancje praw-
dopodobnie rakotwórcze dla ludzi)6.

4 N-nitrozoamina – organiczny związek chemiczny powstający w reakcji amin z azotynami. Wśród najczęściej 
oznaczanych N-nitrozoamin występują m.in. NDMA (N-dimetylonitrozoaminy) i NPYR (N- nitrozopirolidyna).

5 Decyzja Komisji (UE) 2018/702 z 8.5.2018 dotycząca przepisów krajowych zgłoszonych przez Danię w spra-
wie dodawania azotynów do niektórych produktów mięsnych.

6 Informacja prezentowana przez Zakład Radiobiologii Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy  
Instytut Badawczy Puławy na stronie <http://www.piwet.pulawy.pl /por/nitrozoaminy.html>. 

Niewystarczające 
informacje i edukacja
Z etykiety produktu żywnościowego kon-
sument może się dowiedzieć jedynie jakie 
dodatki zastosował producent, i to pod wa-
runkiem, że producent użyje symboliki 
„E z numerem” (większość konsumen-
tów posiada bowiem wiedzę, że dodatki 
do żywności oznaczane są za pomocą litery 
„E”). Jeżeli natomiast producent użyje dru-
giej dozwolonej formy znakowania, czyli 
nazwy substancji i jej funkcji technolo-
gicznej, to nawet wysoko wykształcony 
konsument będzie miał problem z zakwa-
lifikowaniem składników do grupy dodat-
ków do żywności. 

Można mówić, że taka informacja została 
wprawdzie formalnie udzielona, jednak 
realnie nie może być w żaden sposób efek-
tywnie przez konsumenta wykorzystana. 

Takie prezentowanie składu dodatków 
nie informuje bowiem konsumentów 
ani o ilości zastosowanego w danym pro-
dukcie dodatku, ani o tym, jakie jest od-
niesienie zastosowanej ilości do mak-
symalnej określonej w rozporządzeniu 
nr 1333/2008, ani nawet o relacji do ak-
ceptowanego dziennego spożycia danej 
substancji dodatkowej. 

Dostęp do takich informacji, przedsta-
wionych w sposób trafiający do wyobraźni 
każdego konsumenta, znacznie ułatwiłby, 
w ocenie NIK, dokonywanie świadomych 
wyborów. 
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Dodatkowo należy wskazać, że żadna 
z instytucji realizujących zadania z zakresu 
zdrowia publicznego oraz odpowiedzial-
nych za politykę żywieniową nie publikuje 
danych na temat wielkości akceptowanego 
dziennego spożycia substancji dodatko-
wych. Stan taki jest nie do pogodzenia z ce-
lami funkcjonowania organów mających 
z założenia odpowiadać za realizację zadań 
w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Wnioski dotyczące zmiany prawa
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:

 • podjęcie działań legislacyjnych w celu 
zmiany etykietowania produktów spo-
żywczych, zawierających substancje 
dodatkowe, aby wskazywały rzeczy-
wisty poziom dodatku w danym pro-
dukcie, z jednoczesnym odniesieniem 
do maksymalnej wartości określonej 
dla tego dodatku oraz do akceptowane-
go dziennego spożycia danej substancji 
dodatkowej;

 • podjęcie inicjatywy prawnego uregulo-
wania obowiązku weryfikacji produktów 
spożywczych z punktu widzenia zasadno-
ści wykorzystania substancji dodatkowych.

Pozostałe wnioski
Ponadto Najwyższa Izba Kontroli wnio-
skowała o:

 • podjęcie działań w celu wypracowania 
wspólnej, jednolitej dla wszystkich państw 
członkowskich UE metodologii groma-
dzenia informacji dotyczących spożycia 
i stosowania dodatków do żywności;

 • podjęcie działań zmierzających do usta-
lenia, w drodze decyzji Komisji Europej-
skiej, odrębnych dla rynku polskiego limi-
tów substancji dodatkowych, dla których 
występuje ryzyko przekroczeń; 

 • utworzenie jednolitej, wyspecjalizo-
wanej służby bezpieczeństwa żywności, 
kompetentnej w ocenianiu każdego ele-
mentu jakości produktu przeznaczonego 
do spożycia, w tym zarówno jakości zdro-
wotnej (po jej ustawowym zdefiniowaniu), 
jak i jakości handlowej;

 • stworzenie warunków do przeprowa-
dzenia rzetelnego monitoringu spożycia 
z dietą substancji dodatkowych, opiera-
jącego się na danych dotyczących zasto-
sowanych w produktach żywnościowych 
rzeczywistych poziomów tych substancji, 
celem identyfikowania zagrożeń i tenden-
cji ich spożycia; 

 • zainicjowanie działań zmierzających 
do stworzenia systemu oceny bezpieczeń-
stwa stosowania substancji dodatkowych 
w żywności, ze szczególnym uwzględnie-
niem wpływu kumulacji wielu substancji 
dodatkowych w jednym środku spożyw-
czym, czy codziennej diecie oraz ewentu-
alnego działania synergicznego lub utajo-
nego, a także możliwych (negatywnych) 
interakcji z innymi składnikami produktu, 
diety oraz lekami; 

 • podjęcie inicjatywy ustawowego zde-
finiowania pojęcia „jakości zdrowotnej 
żywności” wraz z ustawowym przypisa-
niem kompetencji związanych z badaniem 
tej jakości jednolitej, wyspecjalizowanej 
służbie kontroli żywności.

Do Głównego Inspektora Sanitarnego 
NIK wnioskowała o:

 • wykorzystywanie rzetelnie przeprowa-
dzonych badań do oceny ryzyka narażenia 
populacji polskiej na poszczególne sub-
stancje dodatkowe oraz identyfikowanie 
potencjalnych zagrożeń; 

 • kreowanie polityki świadomej konsump-
cji (działania edukacyjno-informacyjne, 
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debata publiczna, dyskusje w szerszym gro-
nie ekspertów – autorytetów naukowych) 
i rzetelne informowanie ogółu społeczeń-
stwa o korzyściach oraz zdiagnozowanych 
zagrożeniach wynikających ze stosowania 
substancji dodatkowych. 

W stanowisku do Informacji o wynikach 
kontroli Minister Zdrowia poinformował 
o podjętej po jej zakończeniu dogłębnej 
analizie problemu w celu ewentualnego 

potwierdzenia lub wykluczenia poten-
cjalnego ryzyka dla zdrowia konsumen-
tów związanego z pobraniem substancji 
dodatkowych. 

PRZEMYSŁAW SZEWCZYK, dyrektor
ZOFIA KOTYNIA, doradca techniczny,
Delegatura NIK w Łodzi

Słowa kluczowe: dodatki do żywności, substancje dodatkowe, ADI, system nadzoru 
nad stosowaniem dodatków, kumulacja dodatków do żywności, pobranie z dietą substancji 
dodatkowych 

Key words: food additives, additives, ADI, system for monitoring the use of additives, accumulation 
of food additives, taking additional substances from the diet
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W XXI wieku rozwój rynków transportu morskiego w wymiarze globalnym podwoił się, 
jednak – w przeciwieństwie do portów dużych, o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej, w latach 2015–2017 nie zwiększył się w nim udział średnich i małych portów. 
Do czynników niesprzyjających ich rozwojowi można zaliczyć niezapewnienie odpowied-
nich środków na infrastrukturę umożliwiającą dostęp od strony morza i portową, a także 
przypadki niedopasowania głębokości torów podejściowych do akwenów portowych, nieja-
sny podział odpowiedzialności za utrzymanie akwenów portowych, w których znajdowały 
się tory wodne, opieszałe procesy komunalizacyjne, ryzyko utraty funkcji portowych oraz 
system zarządzania portami ograniczający działalność gospodarczą podmiotów zarządza-
jących. Głównym celem podjętej z  inicjatywy NIK kontroli było ustalenie, czy i w  jaki 
sposób administracja morska, marszałkowie województw i podmioty zarządzające portami 
realizują założenia przyjęte w strategiach i planach rozwoju portów morskich.

Rozwój średnich i małych 
portów morskich

Wzrost znaczenia regionów nadmorskich

Wprowadzenie
Rosnące potrzeby transportu morskie-
go i rozwój turystyki wskazują na wzrost 
znaczenia portów morskich. Drogą mor-
ską odbywa się łącznie 75% europejskie-
go handlu zewnętrznego oraz 37% han-
dlu wewnętrznego w Unii Europejskiej1. 

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
i Komitetu Regionów, Niebieski�wzrost, Bruksela, 13.9.2012, COM(2012) 494 final (za: Dokument�Imple-
mentacyjny�do�Strategii�Rozwoju�Transportu, s. 23).

2 Porty: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z 20.12.1996 o portach 
i przystaniach morskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1933).

3 Na przykład: Główne�polskie�porty�morskie�–�Gdańsk,�Gdynia�i�Szczecin-Świnoujście�osiągają�rekordo-
we�wzrosty�obrotów�ładunkowych.�Do�pierwszego�z�tych�portów,�Gdańska,�zawijają�największe�na�świecie� 

W XXI wieku wolumen transportu mor-
skiego na świecie już się podwoił i progno-
zowany jest jego dalszy intensywny wzrost 
(rysunek 1, s. 67). 

Porty duże, zwłaszcza o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej2, roz-
wijają się w imponującym tempie3, jednak 
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pozostałe – średnie i małe porty – nie od-
notowują takiego rozwoju. Przyczyną po-
stępującej koncentracji obrotów w dużych 
portach morskich jest m.in. dążenie do ob-
niżki kosztów jednostkowych transportu, 
głównie przez wzrost wielkości statków 
i zmniejszenie kosztów ich eksploatacji 
oraz konteneryzację obrotu towarowego4. 
Z uwagi na korzyści skali (małe koszty jed-
nostkowe transportu dużej ilości towarów, 
np. kontenerowcami5), porty rozwijają się 
nierównomiernie (duże i głębokie przyj-
mując kontenerowce rozwijają się szybko, 
a mniejsze nieposiadające tej możliwości 
– zdecydowanie wolniej6). Nie tłuma-
czy to jednak stagnacji w średnich i ma-
łych portach morskich, które zdają się 

kontenerowce,�zrzeszone�w�ponadnarodowych�żeglugowych�aliansach�–�2M�i�Ocean�Alliance.�Świnoujście�
to�największa�brama�dla�środkowej�Europy�do�Skandynawii,�poprzez�rozbudowane�połączenia�promowe.�
Do�Gdyni�zawijają�jedne�z�największych�statków�pasażerskich�świata,�„Polska Gospodarka Morska”, Świato-
we Dni Morza, Szczecin, 13-15.6.2018; <https://worldmaritimedaypoland.org/pl/gospodarka/porty.php>.

4 A. Przybyłowski, A.S. Grzelakowski: Wpływ�procesów�globalizacyjnych�i�integracyjnych�na�rozwój�trans-
portu�morskiego�i�portów�morskich�w�Unii�Europejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, „Folia Oeconomica” 
nr 209/2007 r., s. 322.

5 Największe tego typu statki transportowe mogą przewozić ponad 20 tysięcy kontenerów; D. Kubowicz: 
Rozwój�statków�kontenerowych, „Logistyka” nr 12/2017.

6 W celu przyjęcia kontenerowców do portu niezbędne są m.in. parametry techniczne odpowiadające statkom 
– głębokość toru podejściowego oraz głębokość przy nabrzeżu i szerokość przejść.

7 H. Klimek, J. Dąbrowski: Polskie�porty�morskie�w�lądowo-morskich�łańcuchach�transportowych, Uniwersytet 
Gdański, „Logistyka” nr 5/2013 r., s. 93.

8 Przeprowadzone w ostatnich latach kontrole NIK, takie jak: Wykorzystanie�możliwości�rozwojowych�gospo-
darki�morskiej (P/04/071) i Warunki�rozwoju�portów�morskich (P/11/063) wykazały: nieskuteczność działań 
podejmowanych przez zarządy portów w celu pozyskania dodatkowych terenów portowych, występowanie 
spłyceń torów wodnych w stosunku do wymaganych głębokości z powodu niewystarczających środków bu-
dżetowych na sfinansowanie robót pogłębieniowych, nikłe zainteresowanie gmin komunalizacją z powodu 
złego stanu infrastruktury portowej, za którą stałyby się odpowiedzialne. 

9 K. Krośnicka: Rewitalizacja�małych�miast�portowych�bałtyckiego�wybrzeża�Polski�i�Niemiec, Akademia Morska 
w Gdyni, Katedra Systemów Transportowych, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 
nr 24/2010; A.S. Grzelakowski i M. Matczak: Formy�aktywizacji�rozwoju�średnich�i�małych�portów�morskich�
polskiego�wybrzeża.�Modele�zarządzania�małymi�portami�–�rekomendacje�dla�Polski, Opinie i ekspertyzy oe-151 
Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, listopad 2010, s. 3 i 32. 

10 C. Romanowski: Duże�kłopoty�małych�portów [w:] „Namiary na Morze i Handel”, Raport nr 3/2018, 30.1.2018.
11 Artykuł został przygotowany na podstawie Informacji�o�wynikach�kontroli�rozwoju�średnich�i�małych�portów�

morskich, nr ewid. 144/2018/P/17/067/LGD (LGD.430.005.2018), kontrolę przeprowadziła Delegatura NIK 
w Gdańsku przy współudziale delegatur w Szczecinie i Olsztynie, październik 2018. Kontrolą objęto 12 pod-
miotów i lata 2015-2017 (I półrocze) oraz działania przed 2015 r., mające wpływ na kontrolowaną działalność. 

w ogóle nie korzystać z rozwoju rynków. 
Konsekwencją zawinięć wielkich konte-
nerowców do dużych portów – których 
liczba jest niewielka w stosunku do portów 
małych i średnich – powinno być bowiem 
uruchamianie serwisów dowozowo-odwo-
zowych do portów mniejszych, o znacze-
niu regionalnym i lokalnym, zlokalizowa-
nych w pobliżu ostatecznych odbiorców 
ładunków7 (rys. 2, s. 67 i rys. 3, s. 71). 
Na powyższe nieprawidłowości wskazują 
ustalenia dotychczasowych kontroli NIK8, 
jak i różne opracowania9 czy doniesienia 
medialne10. Podejmując kolejną kontrolę 
postanowiono zatem sprawdzić dlacze-
go tak się dzieje11. Sformułowane w kon-
troli pytania – cele szczegółowe odnosiły 
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się do trzech rodzajów kontrolowanych 
podmiotów: w jaki sposób dyrektorzy 
urzędów morskich realizowali założenia 
przyjęte w rządowych programach roz-
woju portów w odniesieniu do średnich 
i małych; w jaki sposób marszałkowie 

województw realizowali ich założenia do-
tyczące takich portów ujęte w strategiach 
rozwoju województw oraz czy podmioty 
zarządzające średnimi i małymi portami 
opracowały i realizowały plany rozwoju. 
Założono, że wartością dodaną kontroli 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie International Chamber of Shipping, Londyn: http://www.
ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-wirld-trade/predicted-increases-in-world-seaborne-trade-
gdp-and-population.

Rysunek 1. Prognozowany wzrost wolumenu transportu morskiego na świecie

Rysunek 2. Przeładunki w portach w latach 2015–2017

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych: GUS, kapitanatów portów i Ministerstwa Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Centrum Monitowania Rybołówstwa w Gdyni).

(tys. ton)
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będzie rozpoznanie słabości funkcjonują-
cego systemu zarządzania średnimi i ma-
łymi portami morskimi oraz wskazanie 
sposobów jego usprawnienia.

Dla celów kontroli przyjęto podział 
portów morskich w Polsce na: duże 
– o rocznych przeładunkach nie mniej-
szych niż 1,5 mln ton lub liczbie pasaże-
rów nie mniejszej niż 200 tys. osób (sześć 
portów: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie 
i Świnoujściu oraz w Policach i Helu); 
średnie – o  rocznych przeładunkach 
od 0,5 mln do 1,5 mln ton lub o licz-
bie pasażerów od 100 000 do 199 999, 
a także porty pełniące funkcję prze-
ładunkowo-składową (sześć portów: 
w  Darłowie, Elblągu, Kołobrzegu, 
Stepnicy, Ustce i we Władysławowie); 
małe – o rocznych przeładunkach mniej-
szych niż 0,5 mln ton, liczbie pasażerów 
poniżej 100 tys. i niepełniące funkcji 
przeładunkowo-składowej (21 portów: 
w Dziwnowie, Dźwirzynie, Fromborku, 
Jastarni, Kamieniu Pomorskim, Karsiborze, 
Kątach Rybackich, Krynicy Morskiej, 
Lubinie, Łebie, Mrzeżynie, Nowej 
Pasłęce, Nowym Warpnie, Przytorze, 
Pucku, Rowach, Sierosławiu, Tolkmicku, 
Trzebieży, Wapnicy i Wolinie).

Na  tendencję marginalizacji funk-
cji transportowej (wypierania z rynku) 
wskazują wielkości obrotów ładunkowych 

12 K. Krośnicka: Rewitalizacja�małych�miast�portowych..., op.cit., s. 5 [w]: Prace�Wydziału�Nawigacyjnego�Aka-
demii�Morskiej�w�Gdyni, zeszyt nr 24/2010 r.; <http://wn.am.gdynia.pl/pw/zeszyt-nr-24-2010/311/>.

13 Strategia�rozwoju�portów�morskich�do�2015�roku, przyjęta Uchwałą Rady Ministrów nr 292/2007 z 13.11.2007.
14 Polityka�morska�Rzeczpospolitej�Polskiej�do�roku�2020�(z�perspektywą�do�2030�roku), przyjęta Uchwałą Rady 

Ministrów nr 33/2015 z 17.3. 2015.
15 Strategia�Rozwoju�Transportu�do�2020�roku�(z�perspektywą�do�2030�roku), przyjęta Uchwałą Rady Ministrów 

nr 6 z 22.1.2013.
16 Dokument�Implementacyjny�do�Strategii�Rozwoju�Transportu�do�2020�r.�(z�perspektywą�do�2030�r.) przyjęty 

uchwałą Rady Ministrów nr 201/2014 z 13.10.2014. 

średnich i małych portów, które w latach 
2015, 2016 i 2017 wyniosły – odpowied-
nio – 0,77; 0,48 i 0,53 mln t (tzn. ob-
niżyły się w 2016 r. o 37,7% w stosunku 
do 2015 r. i następnie wzrosły o 10,4% 
w 2017 r. w stosunku do 2016 r. i zara-
zem obniżyły się o 31,2% w stosunku 
do 2015 r.). Ich udział w globalnych prze-
ładunkach polskich portów w 2015 r. wy-
nosił 1,10%, a w 2016 i 2017 r. jeszcze się 
obniżył i wynosił – odpowiednio – 0,66% 
i 0,67%. Tym samym porty te nie stanowią 
biegunów wzrostu regionów, w których 
są położone. 

W opracowaniu na ten temat czytamy: 
„Obecnie to miasto i jego funkcja tury-
styczna aktywizuje małe porty, a nie od-
wrotnie”12. 

Kluczowe kwestie związane z rozwojem 
transportu morskiego w Polsce, w tym za-
dania w zakresie rozwoju funkcjonują-
cych średnich i małych portów morskich, 
określają krajowe dokumenty strategiczne, 
tj. „Stra tegia Rozwoju Portów do 2015 r.”13, 
„Polityka morska RP do 2020 r.”14, „Stra-
tegia Rozwoju Transportu do 2020 r.”15 
wraz z „Dokumentem Implemen tacyjnym 
do  Strategii Rozwoju Transpor tu”16, 
w którym określono cele operacyjne 
w dziedzinie transportu, m.in. morskie-
go, z wykorzystaniem środków unijnych  
na lata 2014–2020. W dokumentach tych 
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zakłada się poprawę konkurencyjności 
polskich portów morskich oraz wzrost 
ich udziału w rozwoju społeczno-gospo-
darczym kraju i podniesienie ich rangi 
w międzynarodowej sieci transportowej. 
W szczególny sposób podkreślone zostało 
znaczenie małych portów jako regional-
nych ośrodków przedsiębiorczości. 

Wskazane w wymienionych dokumen-
tach priorytety polityki rozwoju średnich 
i małych portów to w szczególności przed-
sięwzięcia poprawiające dostęp do nich 
od strony morza, przyspieszenie procesu 
komunalizacji, zabezpieczenie gruntów 
przed utratą funkcji portowych, a w wy-
padku portów średnich – także promo-
cję rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu. 
Zadania w zakresie rozwoju portów zo-
stały także ujęte w strategiach rozwoju 
województw przyjętych przez sejmiki, 
które m.in. wskazywały na rosnące zna-
czenie portów wraz z rozwijającą się tu-
rystyką morską, w tym żeglugą.

Zgodnie z ustawą o portach i przysta-
niach morskich decyzję o formie organi-
zacyjno-prawnej portów niemających pod-
stawowego znaczenia dla gospodarki naro-
dowej pozostawiono gminom właściwym 
dla ich miejsca położenia, jeżeli nierucho-
mości gruntowe, na których jest położo-
ny port, stanowią ich własność. W kon-
sekwencji, we wszystkich sześciu śred-
nich17 i w pięciu z 21 małych portów, gminy 
(w jednym przypadku – powiat) ustanowiły 
podmioty nimi zarządzające (w Darłowie, 
Elblągu, Kołobrzegu, Stepnicy, Ustce, 
Władysławowie18, Dziwnowie, Kamieniu 

17 W tym w porcie w Ustce – częściowo.
18 Portem zarządza Szkuner Sp. z o.o., której właścicielem jest powiat pucki.

Pomorskim, Mrzeżynie, Pucku i Wapnicy). 
Pozostałymi (16 małymi) portami zarządza-
li dyrektorzy urzędów morskich. Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Gdyni zarządza por-
tami w Jastarni, Kątach Rybackich, Krynicy 
Morskiej, Tolkmicku, Fromborku i Nowej 
Pasłęce; Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Słupsku zarządza portami w Łebie, 
Rowach i Dźwirzynie; Dyrektor Urzędu 
Morskiego w Szczecinie portami w Lubinie, 
Nowym Warpnie, Trzebieży, Wolinie, 
Przytorze, Sierosławiu i Karsiborze.

Kontrolą objęto zatem – odpowied-
nio – wszystkie urzędy morskie i urzędy 
marszałkowskie województw, na terenie 
których zlokalizowane są porty morskie 
(pomorskiego, zachodniopomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego) oraz wybra-
ne zarządy tych portów (m.in. w celu 
uzyskania oceny współpracy z dyrek-
torami urzędów morskich). Z tego pięć 
portów średnich i jeden mały, tj. takie, 
które na etapie przygotowania kontroli, 
zapytane w trybie art. 29 ustawy o NIK, 
zgłaszały najwięcej problemów stanowią-
cych bariery ich rozwoju. Wybrano pod-
mioty skomunalizowane lub jak w przy-
padku portu w Ustce, skomunalizowane 
częściowo, albo jak w przypadku portu 
we Władysławowie (Szkuner Sp. z o.o.) 
– będące własnością nie gminy, a powia-
tu. Nie badano bezpośrednio podmio-
tów nieskomunalizowanych, tj. w pełni 
zarządzanych przez dyrektorów urzę-
dów morskich, uzyskując informacje 
o nich w ramach kontroli w urzędach 
morskich.
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Ustalenia kontroli
Zakresem badań objęto między innymi 
stan infrastruktury zapewniającej dostęp 
do portów19 (za który odpowiadają dyrek-
torzy urzędów morskich), stan infrastruk-
tury portowej (w wypadku portów ko-
munalnych będącej w gestii podmiotów 
zarządzających portami, a de facto – sa-
morządów) i realizacje strategii rozwo-
ju portów (rządowych, samorządowych 
i portowych) oraz prawidłowość gospo-
darowania opłatami portowymi. 

Niewystarczające środki 
administracji morskiej

Choć krajowe dokumenty strategiczne 
ukierunkowały obowiązki urzędów mor-
skich20 dotyczące rozwoju średnich i ma-
łych portów, m.in. na realizację przedsię-
wzięć poprawiających dostęp do portów 
od strony morza (infrastruktura zapewnia-
jąca dostęp do portów), dyrektorzy urzę-
dów morskich w latach 2015–2017 (I pół-
rocze) nie w pełni realizowali te postano-
wienia. Wprawdzie rzetelnie rozpoznali 
potrzeby w zakresie budowy, modernizacji 
i utrzymania infrastruktury zapewniającej 
dostęp do średnich i małych portów, stwo-
rzyli i realizowali projekty inwestycyjne 

19 Infrastruktura dostępowa od strony morza obejmuje prowadzące do portów tory wodne wraz ze związanymi 
z ich funkcjonowaniem obiektami (np. pływające znaki nawigacyjne, tj. pławy świetlne i nieświetlne tzn. boje, 
a także kotwicowiska czyli wyznaczone akweny znajdujące się w bezpiecznej odległości zarówno od lądu, 
jak i budowli hydrotechnicznych, przeznaczone dla jednostek pływających na miejsce postoju na kotwicy). 
Jest to akwen o dnie dostatecznie płytkim, trzymającym kotwicę, odpowiednio zwartym, a jednocześnie 
nie blokującym jej (np. oczyszczony z wraków), urządzeniami i instalacjami (głównie są to systemy zasilania 
energetycznego świateł nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi).

20 W Gdyni, Słupsku i Szczecinie.
21 Zakończone i rozliczone zostały m.in. projekty:�Przebudowa�Nabrzeża,�Opaski�Brzegowej�i�Falochronu�

Wschodniego�w�Porcie�Tolkmicko – 15,5 mln zł, Przebudowa�Portu�Rybackiego�w�Nowej�Pasłęce�–�Nabrze-
że�Postojowe�–�Etap�I – 4,5 mln zł i Remont�dalby�z�modernizacją�wyciągu�łodziowego�w�Krynicy�Morskiej�
– 1,6 mln zł; Modernizacja�dalb�cumowniczych�w�Porcie�Rowy�– 1,5 mln zł; Przebudowa�wejścia�do�Morskiego�
Portu�rybackiego�w�Mrzeżynie, w ramach którego dokonano zakupu zestawu pogłębiarskiego (15,5 mln zł).

(dofinansowane głównie ze środków po-
mocowych)21, to – spowodowane priory-
tetowym podejściem do potrzeb portów 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej oraz niedostatecznym finanso-
waniem – ograniczenie wydatków bieżą-
cych i inwestycyjnych do najpilniejszych 
potrzeb (pogłębianie torów wodnych i re-
mont falochronów), skutkowało przypad-
kami ograniczenia żeglugi stanowiącego 
barierę rozwoju średnich i małych portów. 

Należy podkreślić, że w wyniku prawidło-
wego działania dyrektorów urzędów mor-
skich, polegającego na informowaniu użyt-
kowników o występujących ograniczeniach 
żeglugi, nie stwierdzono zagrożenia bezpie-
czeństwa ludzi, mienia i środowiska natural-
nego. Nie zmienia to jednak faktu, iż poziom 
finansowania infrastruktury zapewniającej 
dostęp do średnich i małych portów był da-
lece niewystarczający i problem ten w okre-
sie objętym kontrolą narastał (rysunek 3,  
s. 71). Wprawdzie dyrektorzy urzędów mor-
skich w zapotrzebowaniach na środki budże-
towe kierowanych do Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedsta-
wiali potrzeby średnich i małych portów, 
a Minister przedstawiał te potrzeby co roku 
ministrowi właściwemu do spraw finansów 
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oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Ponadto Minister zgłaszał, że otrzymywane 
środki są dalece niewystarczające, jednak li-
mity wydatków urzędów morskich w części 
21 – Gospodarka morska znacznie odbiega-
ły od zapotrzebowania. Kwota przekazana 
w budżecie państwa i przeznaczona na po-
trzeby bieżące średnich i małych portów 
(utrzymanie torów wodnych, tj. głównie 
roboty czerpalne) – 8,2 mln zł w 2015 r., 
5,9 mln zł w 2016 r. i 7,4 mln zł w 2017 r., 
stanowiła 37,8% potrzeb bieżących w 2015 r. 
(21,7 mln zł), 34,0% – w 2016 r. (17,3 mln zł) 
i 24,6% – w 2017 r. (30,1 mln zł).

Kwotę niezrealizowanych potrzeb 
inwestycyjnych określono natomiast 
na podstawie zamierzeń wskazanych 
w  „Dokumencie Implementacyjnym 
do Strategii Rozwoju Transportu”. Do 
wsparcia ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 
zakwalifikowano 12 projektów dotyczą-
cych średnich portów, w tym trzy na łącz-
ną kwotę 446,8 tys. zł, dotyczyły wła-
śnie infrastruktury zapewniającej dostęp 

do portów, średnich portów morskich 
(nie planowano inwestycji w małych por-
tach). Była to: przebudowa wejścia do portu 
w Elblągu (21,8 mln zł), przebudowa wej-
ścia do portu w Darłowie (220,0 mln zł) 
i przebudowa wejścia do portu w Ustce 
(205,0 mln zł). Interwencja Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020, decyzją Komisji Europejskiej 
z 16 grudnia 2014 r., skoncentrowała się jed-
nak na infrastrukturze Transeuropejskiej 
sieci transportowej (TEN-T), do któ-
rej w Polsce należą porty o podstawo-
wym znaczeniu dla gospodarki naro-
dowej: w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie 
i Świnoujściu. Z tego względu wymienione 
wyżej trzy projekty nie uzyskały jak dotąd 
dofinansowania. Natomiast zakres rzeczo-
wy projektu przebudowy wejścia do Portu 
w Elblągu zostanie częściowo sfinanso-
wany w ramach realizacji budowy drogi 
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 
Gdańską oraz częściowo w ramach projek-
tu: „Poprawa parametrów toru wodnego 
do portu Elbląg”, planowanego do realizacji 
na lata 2020–2023.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

2017

2016

2015

  Potrzeby zrealizowane     Potrzeby niezrealizowane 

8,2 mln zł 13,5 mln zł

5,9 mln zł 11,4 mln zł

7,4 mln zł 22,7 mln zł

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych dyrektorów urzędów morskich.

Rysunek 3. Dynamika potrzeb średnich i małych portów związanych z utrzymaniem 
infrastruktury portowej w latach 2015–2017
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Spłycenia torów podejściowych

Spłycenia utrudniające rozwój małych 
i średnich portów, stwierdzone w przy-
padku torów podejściowych do czterech22 
(na sześć23) średnich i ośmiu24 (na dziesięć25) 
małych portów, w stosunku do wymogów 
zarządzeń dyrektorów urzędów morskich26, 
utrzymywały się w związku z brakiem środ-
ków finansowych na dokonanie pogłębień. 
Nieutrzymanie odpowiednich parametrów 
torów wodnych powodowało, że przy ni-
skich stanach wody występowały trudności 
w manewrowaniu przy wyjściu i wejściu 
do portów dla jednostek o maksymalnym 
zanurzeniu dla danego portu. W przypad-
ku spłyceń zagrażających bezpieczeństwu 
żeglugi, kapitanaty portów27 sporządzały 
instrukcje nawigacyjne z rekomendowanymi 
bezpiecznymi kursami oraz wprowadzały 
lokalne ostrzeżenia nawigacyjne zawierające 

22 Porty w: Elblągu, Darłowie, Ustce i Stepnicy.
23 Porty w: Elblągu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Kołobrzegu i Stepnicy.
24 Porty w: Dźwirzynie, Rowach, Łebie, Kamieniu Pomorskim, Mrzeżynie, Wolinie, Trzebieży i Dziwnowie. 
25 Porty w: Pucku, Jastarni, Dźwirzynie, Rowach, Łebie, Kamieniu Pomorskim, Mrzeżynie, Wolinie, Trzebieży 

i Dziwnowie. 
26 Zarządzenie nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 14.11.2012 w sprawie określenia obiektów, 

urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niż porty 
o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich (Dz.Urz. Województwa Pomor-
skiego, poz. 3960, ze zm.), Zarządzenie nr 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z 15.2.2017 w sprawie 
określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do por-
tów Dźwirzyno, Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Rowy, Łeba (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego poz. 656.) oraz Za-
rządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 7.10.2004 w sprawie określenia infrastruktury 
zapewniającej dostęp do portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubiniu, Mrzeżynie, Nowym 
Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz przystani morskich w Międzyzdrojach, Nie-
chorzu i Rewalu (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r., nr 81, poz. 1405). Ostatnie zarządzenie 
zostało uchylone 24.8.2017 – tj. po okresie objętym kontrolą – w związku z wejściem w życie zarządzenia 
nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 8.8.2017 w sprawie określenia infrastruktury zapewniają-
cej dostęp do portów morskich w Dziwnowie, Kamieniu Pomorskim, Lubinie, Mrzeżynie, Nowym Warpnie, 
Policach, Stepnicy, Trzebieży, Wapnicy i Wolinie oraz do przystani morskich w Międzyzdrojach, Niechorzu 
i Rewalu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 3487).

27 Z art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy o obszarach morskich RP wynika, że kapitanaty portów wchodzą w skład urzędu 
morskiego i m.in. przy ich pomocy dyrektor urzędu morskiego wykonuje swoje kompetencje w portach.

28 Np. na torze podejściowym do Portu w Dziwnowie ostatnia akcja ratunkowa miała miejsce 1.5.2018 – polski 
jacht z dwiema osobami na pokładzie podczas wyjścia w morze zahaczył kilem o dno   
<www.gospodarkamorska.pl>. – dostęp 5.5.2018).

ograniczenia zanurzenia maksymalnego 
dla jednostek wchodzących do portu (o spły-
ceniach mogących powodować zagrożenie 
bezpieczeństwa żeglugi oraz o wprowadzo-
nych instrukcjach nawigacyjnych byli infor-
mowani również inni użytkownicy portów). 
W szczególności w przypadku: 

 • priorytetu utrzymania toru głównego 
Świnoujście – Szczecin, wypłycenia na to-
rach wodnych do średnich i małych portów 
były likwidowane przez Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Szcze cinie w dalszej kolej-
ności – w okresie objętym kontrolą środki 
wystarczyły wyłącznie na roboty na torach 
podejściowych do portu w Stepnicy (wy-
konane przez firmę zewnętrzną) i portu 
w Mrzeżynie (przy wykorzystaniu zakupio-
nego w 2015 r. zestawu pogłębiarskiego)28;

 • toru podejściowego do portu w Elblą-
gu, na podstawie 18 planów batymetry- 
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cznych29, stwierdzono spłycenia wy-
noszące od 0,1 m do 0,7 m w stosunku 
do głębokości technicznej, która zgodnie 
z § 2 zarządzenia nr 10 Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Gdyni z 14 listopada 2012 r. 
w sprawie określenia obiektów, urządzeń 
i instalacji wchodzących w skład infra-
struktury zapewniającej dostęp do portów 
innych niż porty o podstawowym znacze-
niu dla gospodarki narodowej i przystani 
morskich, powinna wynosić 2,4 m; 

 • nieprawidłowej głębokości toru podej-
ściowego do portu w Dźwirzynie – skła-
dano skargi na utrudnienia w żegludze 
tym spowodowane do Ministra Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wska-
zujące na nieskuteczne działanie stacjo-
nującej w Porcie pogłębiarki; wprawdzie 
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 23 grudnia 2016 r. poinformo-
wał skarżących, że Urząd Morski w Słup-
sku planuje budowę dalb cumowniczych30, 
które poprawią warunki pracy pogłębiar-
ki, jednak ze względu na długotrwałość 
postępowania przetargowego w 2016 r. 
oraz brak środków finansowych w 2017 r. 
stan tej infrastruktury pozostał bez zmian. 

Nieremontowane falochrony

Ze względu na brak środków finansowych 
i planowane w dalszej perspektywie inwe-
stycje na ogół nie wykonywano na bieżąco 

29 Podejścia do Portu w Elblągu od stawy Elbląg do Mostu UE (badania z okresu: 8, 12-14.6. i 19-24.6.2017; 
podejścia do Elbląga od LGW do PGW – badania z 20 i 24.10.2016; podejścia do Elbląga od pławy 1/ELB 
do LGW – badania z 29.5.2015, 2-5.11.2015, 26-29.7.2016.

30 Posadowionych samodzielnie konstrukcji zapuszczanych w dno akwenu i służących do przejęcia obciążeń 
od statku dobijającego lub przycumowanego wyposażonych w urządzenia cumownicze i odbojowe (na podst. 
§ 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1.6.1998 w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. 
nr 101, poz. 645).

zaleceń pokontrolnych po badaniach okre-
sowych stanu infrastruktury portowej. 
Przykładowo, na podstawie przeprowa-
dzonej w Urzędzie Morskim w Gdyni ana-
lizy dokumentacji 48 kontroli stanu falo-
chronów (45 rocznych protokołów stanu 
technicznego budowli hydrotechnicznej 
i 3 protokołów z okresowej kontroli 5-let-
niej stanu sprawności technicznej i war-
tości użytkowej obiektu budowlanego) 
stwierdzono, że nie wykonano wynikają-
cych z tych kontroli zaleceń– w szczegól-
ności dotyczących remontów falochronów: 
we Fromborku (falochrony przewidziane 
były do remontu i przebudowy w ramach 
kompleksowej realizacji – w trakcie kontro-
li NIK trwała faza projektowa – aktualiza-
cja projektu); w Jastarni (falochrony prze-
widziane były do przebudowy w ramach 
kompleksowej realizacji – Urząd uzyskał 
decyzję o pozwoleniu na budowę – w trak-
cie niniejszej kontroli rozpoczynała się faza 
realizacji projektu) oraz w Nowej Pasłęce 
(trwał proces aplikacyjny o pozyskanie 
środków z funduszy unijnych na rok 2019). 
Wprawdzie nie stwierdzono, aby stan fa-
lochronów stwarzał zagrożenia dla życia, 
środowiska lub mienia przy korzystaniu 
przez użytkowników zgodnie z przezna-
czeniem i obowiązującym porządkiem por-
towym, jednak w kontrolowanym okresie 
obowiązywały ograniczenia eksploatacji 
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infrastruktury dostępowej wprowadzo-
ne m.in. decyzjami Dyrektora Urzędu 
Morskiego w Słupsku, np. w Porcie Rowy31.

Wniosek gminy Stepnica 
o pogłębienie toru wodnego

Informacje o konieczności poprawy infra-
struktury zapewniającej dostęp do portów 
morskich otrzymał m.in. dyrektor Urzędu 
Morskiego w Szczecinie od burmistrza 
gminy Stepnica, który wielokrotnie wnio-
skował o pogłębienie toru podejściowe-
go do portu do 4,5 m (tj. do głębokości 
utrzymywanej w akwatorium32 portu) 
oraz budowę falochronu stałego od stro-
ny północno-zachodniej, osłaniającego 
Basen Rybacki i przystań żeglarską. Tor 
podejściowy nie został pogłębiony do wnio-
skowanej głębokości 

Z analizy Urzędu Gminy w Stepnicy 
dotyczącej efektywności inwestycji – efek-
tów społeczno-ekonomicznych pogłębie-
nia toru wodnego do głębokości 4,5 metra 
wynika m.in., że wnioskowane pogłębienie 
toru podejściowego zwiększyłoby możliwo-
ści przeładunkowe portu o około 260 tys. 
ton, co oznaczałoby wzrost konkurencyj-
ności portu w transporcie morskim i śród-
lądowym, zapewniłoby wzrost ładunków 

31 Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku nr 01/16 z 3.3.2016 wprowadzono ograniczenie eksploata-
cyjne w postaci zmniejszenia dopuszczalnego obciążenia nadbudowy do 0,2 kN/m2, zakaz wstępu oraz zakaz 
cumowania jednostek pływających do urządzeń cumowniczych przy ostrodze wschodniej.

32 Akwatorium stanowi zespół wszystkich wydzielonych obszarów akwenów portu otoczonych budowlami 
morskimi, wraz z awanportem, kanałami i basenami (zob. § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z 1.6.1998 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie 
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; Dz.U. z 1998 r. nr 101 poz. 645).

33 Wykorzystano wskaźnik NPV (Net�Present�Value – wartość obecna netto) – narzędzie ekonomicznej analizy 
opłacalności planowanej inwestycji. Metoda zakłada dokonanie porównania wielkości wydatków, które należy 
ponieść w celu realizacji inwestycji (5 mln zł – pogłębienie i 150,0 tys. zł roczne utrzymanie toru) z warto-
ścią obecną przyszłych wpływów, które przedsięwzięcie wygeneruje w przyszłości (952,0 tys. zł wpływów 
rocznych z podatków i składek ZUS). Przy danych założeniach w okresie 10-letnim wpływy przekroczą po-
niesione koszty (NPV dodatnie).

drogą morską do Niemiec, Holandii, Danii, 
Norwegii, Szwecji i Finlandii, także od-
ciążenie ruchu kołowego, stworzyło-
by możliwość rozwoju gminy i regionu. 
Oszacowano bezpośrednie efekty ekono-
miczno-społeczne: obliczono, że dla 10-let-
niego okresu rozliczeniowego inwesty-
cja będzie opłacalna również dla Skarbu 
Państwa33. W styczniu 2017 r. Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Szczecinie zawarł 
porozumienie z Burmistrzem Miasta 
i Gmi ny Stepnica, na podstawie którego 
zobowiązał się do wystąpienia w pierw-
szym naborze z wnioskiem do Agencji 
Restru kturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o uzys kanie dofinansowania w ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Mo-
rze” na lata 2014–2020 na budowę falo-
chronu osłonowego Basenu Rybackiego. 
W 2018 r., po kontroli NIK, Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Szczecinie podpi-
sał umowę w sprawie tej budowy za kwotę 
1948 tys. zł. Obiekt będzie osłoną przed fa-
lowaniem i przed wypłycaniem akwenu.

Brak środków na infrastrukturę portową

Na wymienione braki środków na finan-
sowanie infrastruktury zapewniającej do-
stęp do portów nakładały się problemy 
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z niewystarczającymi środkamii zarządów 
portów i gmin na rozwój infrastruktury 
wewnątrz średnich i małych portów (in-
frastruktura portowa). Skontrolowane 
podmioty zarządzające średnimi i małymi 
portami wydatkowały uzyskane przycho-
dy (głównie opłaty z tytułu użytkowania, 
najmu, dzierżawy gruntów oraz obiektów, 
urządzeń i instalacji portowych oraz opłaty 
portowe) na cele zgodne z ustawą o portach 
i przystaniach morskich (tj. na budowę, 
rozbudowę, utrzymanie i modernizację 
infrastruktury oraz na realizację innych 
zadań wynikających z przedmiotu dzia-
łalności, głównie na pokrycie bieżących 
kosztów utrzymania, w ramach którego 
najwyższą pozycją były wynagrodzenia 
wraz z ubezpieczeniami społecznymi pra-
cowników), jednak nie pokrywały one 

znakomitej części potrzeb infrastruktu-
ry portowej, w szczególności związanych 
z jej rozbudową i modernizacją (rys. 4, 
s. 75). 

Zamierzenia inwestycyjne realizowano 
przede wszystkim ze środków pomoco-
wych na lata 2007–2013. 

Analiza przychodów i kosztów na przy-
kładzie portu w Mrzeżynie (rys. 5, s. 76) 
wskazuje, że środki finansowe portów uzy-
skane w ramach budżetów podmiotów za-
rządzających portami i gminy, na terenie 
której położony jest port, zabezpieczały 
potrzeby w zakresie utrzymania infrastruk-
tury portowej i planowania jej rozbudowy. 
Były natomiast niewystarczające na sfi-
nansowanie jej budowy lub modernizacji. 

W bieżącej perspektywie projekty 
średnich portów (w Elblągu, Darłowie, 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych finansowych zarządów portów.

Rysunek 4. Porównanie danych finansowych skontrolowanych spółek – podmiotów 
zarządzających portami z ich potrzebami inwestycyjnymi związanymi z infrastrukturą 
portową, łącznie w latach 2015–2017
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Kołobrzegu i Ustce), mimo że znalazły się 
w harmonogramie projektów we wspo-
mnianym wyżej „Dokumencie Imple-
mentacyjnym do  Strategii Rozwoju 
Transportu”, z tych samych co wyżej przy-
czyn, tj. ustalonego priorytetu dla portów 
o podstawowym znaczeniu dla gospo-
darki narodowej (ww. program TEN-T) 
– nie zostały objęte finansowaniem POIiŚ 
2014– 2020. 

Powody niewykorzystania  
możliwości portów

Wymienione problemy finansowania 
infrastruktury dostępowej do portów 
(przez dyrektorów urzędów morskich) 
i infrastruktury portowej (przez podmioty 
zarządzające portami) dopełniały, stwier-
dzone w wyniku kontroli, przypadki nie-
dostosowania głębokości torów do akwe-
nów portów, niejasno podzielonej odpowie-
dzialności za utrzymanie infrastruktury, 
braku postępów procesu komunalizacji 
oraz niewystarczającej współpracy dyrek-
torów urzędów morskich z podmiotami 

zarządzającymi związanej z realizacją 
strategii krajowych, powodowały, że pa-
rametry tej infrastruktury, głównie torów 
wodnych (głębokość niedostateczna do głę-
bokości akwenów portów) i falochronów 
(brak lub zły stan techniczny) nie sprzy-
jały pełnemu wykorzystaniu istniejącego 
potencjału portów.

Systemowe regulacje  
nie sprzyjają komunalizacji

W krajowych dokumentach strategicz-
nych (w tym w Strategii Rozwoju Portów 
do 2015 r.) jako słabą stronę średnich i ma-
łych portów wskazano niską efektywność 
zarządzania nim przez urzędy morskie, 
a przez to konieczność przyspieszenia 
komunalizacji portów. W jej wyniku na-
stąpił dynamiczny rozwój infrastruktury 
portowej (w tym głównie w: Kołobrzegu, 
Mrzeżynie, Stepnicy i Ustce). W kontro-
lowanym okresie nie nastąpiła jednak ko-
munalizacja 16 małych portów. Tego pro-
cesu nie zakończono też w średnim porcie 
Ustka. Brak zainteresowania komunalizacją 

Rysunek 5. Finansowanie portu w Mrzeżynie w latach 2015–2017

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych finansowych Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno 
(jednostka budżetowa gminy Trzebiatów).
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portów ze strony małych gmin był głównie 
skutkiem regulacji prawnych nakładają-
cych na właściciela obowiązek utrzyma-
nia kapitałochłonnej infrastruktury por-
towej, bez wsparcia z budżetu państwa. 
Nie sprzyjał jej też obowiązujący model za-
rządzania portami, polegający na oddziele-
niu funkcji zarządzania nieruchomościami 
i infrastrukturą portową od funkcji świad-
czenia komercyjnej (eksploatacyjnej) dzia-
łalności portowej, ograniczający działal-
ność gospodarczą podmiotu zarządzającego 
portem do pierwszej z funkcji, tj. głównie 
do pobierania opłat za użytkowanie in-
frastruktury portowej (opłaty portowe 
i czynsz z tytułu dzierżawy nabrzeży)34.

Ryzyko utraty funkcji portowych

Zabezpieczenie prawne gruntów w gra-
nicach portów przed utratą funkcji por-
towych również nie było dostateczne. 
Brakowało wystarczającej współpracy ad-
ministracji morskiej i podmiotów zarzą-
dzających portami na rzecz rozwoju por-
tów. Wydanie przez Zastępcę Dyrektora 
ds. Tech nicznych Urzędu Morskiego w Słu-
p sku postanowienia (następnie uchylonego) 
uzgadniającego projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla te-
renu portu w Ustce, dopuszczający funkcję 
mieszkaniową (zabudowa wielorodzinna), 
stworzyło ryzyko utraty funkcji portowej 
przez grunty w granicach portu. Zmiana 
funkcji gruntów, będąca przejawem 

34 Z przepisów art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z 20.12.1996 o portach i przystaniach morskich wynika bowiem, że przed-
miotem działalności przedsiębiorstwa podmiotu zarządzającego nie może być prowadzenie innej działalności 
gospodarczej niż: zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową; świadczenie usług związanych 
z korzystaniem z infrastruktury portowej; zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpa-
dów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwiania.

aktywności grup dbających o partyku-
larne interesy, skutkująca wielokrotnym 
zwiększeniem ich wartości, czyniłaby nie-
realnym skorzystanie przez podmiot za-
rządzający portem z prawa pierwokupu. 
Nie zrealizowano także jednego z dzia-
łań organizacyjno-legislacyjnych, koniecz-
nych dla osiągnięcia celu Strategii Rozwoju 
Portów Morskich do 2015 r., tj.: „wprowa-
dzenia do porządku prawnego zapisów 
o obligatoryjnym współdziałaniu gmin 
z podmiotami zarządzającymi portami 
przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w gra-
nicach portów morskich (…)”. 

Istotnym ryzykiem utraty funkcji porto-
wych przez grunty znajdujące się w portach 
jest niedysponowanie przez podmioty za-
rządzające (co stwierdzono na przykładzie 
portu w Ustce) środkami finansowymi 
umożliwiającymi realizację prawa pierwo-
kupu nieruchomości. Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nie przy-
znał Zarządowi Portu Morskiego Ustka 
Sp. z o.o. wnioskowanej pomocy na wykup 
nieruchomości po spółce w upadłości, 
mimo że wśród koniecznych działań or-
ganizacyjno-legislacyjnych dla osiągnięcia 
celu Strategii Rozwoju Portów do 2015 r. 
wskazano „(…) coroczne umieszczanie 
w budżecie Państwa, część 21 gospodarka 
morska w dyspozycji ministra właściwego 
ds. gospodarki morskiej niezbędnych środ-
ków finansowych na wykup nieruchomości 
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portowych (…) Działania te prowadzone 
będą we współpracy z podmiotami zarzą-
dzającymi portami oraz jednostkami samo-
rządu terytorialnego”. Działania te w świe-
tle zapisów kolejnego dokumentu strate-
gicznego (Polityki morskiej RP do 2020 r.), 
wskazującego, że podstawowe kierunki 
funkcjonowania portów morskich zosta-
ły określone w Strategii Rozwoju Portów 
do 2015 r. – wciąż obowiązują.

Ograniczenia rozwoju 
funkcji portowych

Rozwój funkcji portowych gruntów 
w granicach średnich i małych portów 
ograniczała również rozproszona, wie-
lopodmiotowa struktura własnościowa 
infrastruktury portowej. Przykładowo: 
lokalizacja na terenie portu w Kołobrzegu 
(w różnych punktach) kilku urządzeń 
do produkcji lodu na gruntach należących 
do różnych grup35 rybackich uniemożli-
wiła wybudowanie pełnowymiarowego 
hangaru do remontu i zimowania jach-
tów morskich, sprzyjającego rozwojowi 
funkcji turystycznej, określonej w planie 
rozwoju portu.

35 Również z Informacji Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku pt. Funkcjonowanie�centrów�pierwszej�
sprzedaży�ryb (nr P/16/062) wynika, że pożądana koncentracja sprzedaży, mająca na celu zwiększenie siły 
przetargowej rybaków – faktycznych producentów ryb, nie nastąpiła, także wskutek dowolności lokalizacji 
centrów, w tym kilku centrów w jednym porcie (np. w porcie w Kołobrzegu jest pięć centrów zarządzanych 
przez konkurujące ze sobą organizacje producentów). O liczbie i lokalizacji centrów decydowała zdolność 
organizacji do pozyskania środków pomocowych, a nie faktyczna ilość wyładunków ryb.

36 W Strategii�Rozwoju�Transportu�do�2020�r.�w obszarze interwencji określonym jako: zwiększenie znaczenia 
żeglugi morskiej w łańcuchu dostaw towarowych i przewozach pasażerskich wyznaczono m.in. następujący 
kierunek interwencji: promowanie rozwoju (promowane w Unii Europejskiej) żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, 
która zdefiniowana została jako przewóz ładunków i pasażerów drogą morską pomiędzy portami położonymi 
w geograficznych granicach Europy lub pomiędzy portami nieleżącymi w Europie, ale w krajach mających linię 
brzegową na morzach zamkniętych, graniczących z Europą, tzn. żegluga bliskiego zasięgu obejmuje przewozy 
w zasięgu bałtyckim i europejskim (natomiast żegluga dalekiego zasięgu obejmuje przewozy w zasięgu oce-
anicznym (Gospodarska�morska�w�Polsce�w�2016�r., s. 21, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 27.4.2017). 
W Strategii�Rozwoju�Portów�do�2015�r. w analizie SWOT średnich i małych portów do słabych stron zaliczono 
brak lub małą liczbę stałych połączeń żeglugowych, a do szans – rozwój żeglugi bliskiego zasięgu.

Bariery promocji portów

Mimo założeń dokumentów strategicz-
nych36 dyrektorzy urzędów morskich 
nie prowadzili bezpośredniej promocji dzia-
łań w zakresie rozwoju żeglugi morskiej bli-
skiego zasięgu, tłumacząc to m.in. brakiem 
stosownych narzędzi prawnych i wytycz-
nych, wskazywali również na niewystarcza-
jącą liczbę miejsc postojowych w sezonie 
(rozwinięcie formy turystyki obejmującej 
trasy uwzględniające inne porty było uza-
leżnione od możliwości ich rozbudowy). 
Pośrednią formą wsparcia były m.in. in-
westycje w infrastrukturę zapewniającą 
dostęp do średnich i małych portów.

Występowanie wszystkich stwierdzo-
nych przeszkód i ograniczeń w rozwo-
ju średnich i małych portów morskich 
zwiększa ich dystans do portów dużych 
i tych o podstawowym znaczeniu dla go-
spodarki, czyniąc aktualnym stwierdze-
nie, że to miasto i jego funkcja turystyczna 
aktywizuje małe porty, a nie odwrotnie. 

Plany zarządów dotyczące rozwoju portów

Każdy z  podmiotów zarządzających 
kontrolowanymi portami posiadał plan 



Nr 3/maj-czerwiec/2019 79 

Rozwój średnich i małych portów morskich   kontrola i audyt

rozwoju portu, który realizował w miarę 
posiadanych możliwości finansowych 
(głównie finansowanie zewnętrzne, 
w tym środki pomocowe). „Pomysłem 
na port”37 była dywersyfikacja działal-
ności (przeładunki m.in. ryb, kruszy-
wa, materiałów budowlanych i energe-
tycznych, turystyka morska, w tym: że-
glarstwo morskie, turystyka wędkarska 
i żegluga pasażerska oraz przetwórstwo 
ryb i działalność przemysłowa – głów-
nie stoczniowa). Uwagi Najwyższej Izby 
Kontroli dotyczyły planu rozwoju portu 
we Władysławowie, niezrealizowanego 
w szczególnie istotnym zakresie, doty-
czącym rezygnacji przez podmiot zarzą-
dzający – Szkuner Sp. z o.o. – z funkcji 
administratora portu przez wydziele-
nie jego ogólnodostępnej infrastruktury 
i przekazanie funkcji zarządzania innemu 
podmiotowi (przyczyną niezrealizowania 
planu rozwoju były trudności związane 
z podziałem majątku Szkuner Sp. z o.o.). 
Zły stan infrastruktury portu świadczy, 
w ocenie NIK, o potrzebie intensyfika-
cji działań prowadzących do przekazania 
wskazanych funkcji. 

Podmioty zarządzające portami re-
alizowały założenia strategii rządowych 
i wojewódzkich, podejmując inicjaty-
wy na rzecz stabilizacji wielkości prze-
ładunków oraz na rzecz promocji portów 
jako miejsca atrakcyjnego pod względem 
inwestycyjnym i turystycznym. 

37 Sformułowanie zapożyczone ze Strategii�rozwoju�sektora�transportu�Województwa�Zachodniopomorskiego�
do�roku�2020, Szczecin 2010 r., w której wskazano, że należy sprzyjać komunalizacji terenów portów lo-
kalnych, ale tylko w sytuacji posiadania przez gminy pomysłu na port, s. 92. (Uchwała nr 221/10 Zarządu 
Województwa Zachodniopomorskiego z 22.2.2010 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego programu woje-
wódzkiego pn.: Strategia�rozwoju�sektora�transportu�Województwa�Zachodniopomorskiego�do�roku�2020 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko).

Projekty rozwojowe  
w strategiach województw

W latach 2015–2017 (I półrocze) Zarządy Wo-
je wództw: Pomorskiego, Warmińsko-Ma zur-
skiego i Zachodniopomorskiego realizowały 
zadania związane z rozwojem średnich i ma-
łych portów ujęte – odpowiednio – w „Stra-
tegii Rozwoju Województwa Pomorskiego 
2020”, „Strategii Rozwoju Społeczno-Gos-
podarczego Województwa Warmińsko-Ma-
zur skiego do 2025 r.” i „Strategii Rozwoju 
Województwa Za chodniopomorskiego”. 
Ucze stni czyły m.in. w opracowaniu i reali-
zacji projektów – odpowiednio:

 • „Pętla Żuławska” (w wyniku którego 
m.in. rozbudowano port w Kątach Ry-
backich);

 • „Przybrzeżny Obszar Funkcjonalny”, 
który obejmuje wszystkie gminy w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim przy-
legające do Zalewu Wiślanego;

 • Kontrakt Terytorialny, Plan Inwestycji 
Transportowych i Strategia Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitalnego oraz Ko-
szalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego.

Wzrost liczby pasażerów  
i rozwój turystyki

Liczba pasażerów w dużych portach w la-
tach: 2015, 2016 i 2017 dynamicznie wzra-
stała. Wyniosła – odpowiednio – 2169,8 tys. 
osób; 2332,8 tys. i 2714,6 tys. osób (wzrost 
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o 7,5% i 16,4%); średnie i małe porty – od-
powiednio – 760,5 tys. ; 9229 i 912,5 tys. 
osób (wzrost o 21,4% w 2016 w stosunku 
do 2015 r. i praktycznie bez zmian w 2017 r. 
w stosunku do 2016 r. (spadek o 1,1%). 
Współdziałanie zarządów portów, samo-
rządów, także urzędów morskich może 
owocować rozwojem turystyki morskiej, 
również – jak pokazują dane za 2016 r. 
– w średnich i małych portach.

Funkcja turystyczna średnich i małych 
portów jest szczególnie istotna i zyskuje 
na znaczeniu. Wynika to z kilku kluczo-
wych czynników: 

 • naturalnego położenia portów, a tym 
samym bezpośredniego sąsiedztwa tere-
nów plażowych; 

 • braku strategicznego znaczenia, co daje 
możliwość dowolnego kreowania funkcji 
portowych; 

 • miejsca lokalizacji i rozwoju w portach 
(np. w Kołobrzegu, Ustce i Władysławowie) 
klubów jachtowych lub motorowodnych;

38 Strategia�Rozwoju�Ziemi�Puckiej. 

 • obszaru rozwoju nowych atrakcji związa-
nych z eksploatacją akwenów wodnych (nur-
kowanie, rejsy, paralotniarstwo wodne)38.

Przekop Mierzei Wiślanej

Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od oceny 
prawidłowości realizacji inwestycji budo-
wy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską (której inwestorem 
jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni), 
z uwagi na jej wstępny etap w okresie obję-
tym kontrolą. Jednocześnie NIK podkreśla, 
że wymieniona inwestycja – strategiczna 
ze względu na bezpieczeństwo państwa, 
jak wskazuje art. 1 ustawy z 24 lutego 
2017 r. o inwestycjach w zakresie budo-
wy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańską, stanowi szansę otwarcia 
rynku średnich i małych portów Zalewu 
Wiślanego, zwłaszcza w porcie w Elblągu, 
który w okresie objętym kontrolą wykorzy-
stywał potencjał przeładunkowy jedynie 
na poziomie 7–18%. W efekcie realizacji 

Rysunek 6. Pasażerowie w portach w latach 2015– 2017

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych urzędów morskich i zarządów portów.
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tego projektu zostaną wyeliminowane za-
równo przeszkody natury techniczno-eks-
ploatacyjnej (parametry drogi wodnej), 
jak również polityczno-formalnej (ogra-
niczenie żeglugi przez Cieśninę Piławską).

Znaczenie portów dla rozwoju miast

Funkcjonowanie średnich i małych portów 
jako jeden z podstawowych czynników od-
różniających potencjał gmin nadmorskich 
od położonych w głębi lądu i ich istotną 
rolę w aktywizacji i rozwoju gospodar-
czego regionu podkreślano w lokalnych 
strategiach rozwoju, na przykład:

 • W Strategii Rozwoju Gminy Stepnica 
do roku 202539 jej mocną stronę stanowi 
m.in. „Morski port z dwoma basenami 
posiadającymi nabrzeża umożliwiające 
przeładunek towarów i ruch pasażerski, 
także basen rybacki”.

 • W Strategii Rozwoju Miasta Ustka do 
roku 202040 wskazano, m.in., że najważniej-
szym elementem urbanistycznym istotnym 
dla wizerunku miasta jest port. Przyspie-
szając rozwój gospodarczy miasta i regio-
nu, port spełnia funkcje miastotwórcze 
i regionotwórcze.

 • W Strategii Rozwoju Kołobrzegu wśród 
silnych stron miasta wskazano istnienie 
portu średniej wielkości pełniącego zróż-
nicowane funkcje, a wśród szans dalszego 
rozwoju – „Największy port morski w sub-
regionie z kilkoma funkcjami”.

39 Załącznik do Uchwały nr XXX/327/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z 29.5.2014. 
40 Załącznik do Uchwały Nr XL/319/2009 Rady Miasta Ustka z 26.11.2009 w sprawie: zatwierdzenia Strategii�

Rozwoju�Miasta�Ustka�do�2020�r., opracowanej przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiej 
Urzędu Miasta Ustka, Ustka 2011.

41 Załącznik do Uchwały nr LXI/596/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z 1.10.2014.
42 Uchwała Nr XXXI/910/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z 30.9.2014 w sprawie przyjęcia Strategii�rozwoju�

Elbląga�2020+.

 • W Strategii Rozwoju Władysławowa do 
2020 roku41 wśród mocnych stron wskaza-
no największy port rybacki w Polsce. Pod-
kreślono, że dzięki niemu Władysławowo 
cieszy się dużą popularnością wśród tury-
stów zagranicznych ze Skandynawii, Litwy 
czy Łotwy;

 • W Strategii Rozwoju Elbląga 2020+42 
wśród silnych stron wskazano „istnienie 
portu morskiego o dużym potencjale roz-
wojowym, który spełnia również funkcje 
w zakresie wodnego transportu śródlą-
dowego”. Podkreślono, że jego lokalizacja 
stwarza możliwości rozwoju gospodarcze-
go, ale nie są one w pełni wykorzystywane. 
Systematyczne działania modernizacyjne 
i rozwojowe stanowią punkt wyjścia do po-
szukiwania dodatkowych okazji rynko-
wych, zarówno na zapleczu portu (nowi 
załadowcy i odbiorcy towarów, nowe grupy 
pasażerów), jak i jego przedpolu (nowe rela-
cje żeglugowe obsługiwane z portu). Dzia-
łania te pozwalają na zrównoważony rozwój 
uwzględniający potrzeby gospodarcze, spo-
łeczne i środowiskowe. Wszystkie te ele-
menty wpływają bezpośrednio (np. wzrost 
zarobków) i pośrednio (poprawa jakości 
życia) na mieszkańców Elbląskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego (EOF). Podniesienie 
statusu mieszkańców stanowi więc klu-
czowy efekt aktywności w porcie w Elblą-
gu. I dalej: „Skutki intensyfikacji ruchu 
pasażerskiego powinny być odczuwane 
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w odniesieniu do działalności hotelowej, 
gastronomicznej oraz handlowej. Wzrost 
popytu będzie się bezpośrednio przekładać 
na nowe miejsca pracy oraz wzrost przy-
chodów mieszkańców Elbląskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (EOF)43, a w szczególno-
ści miasta Elbląga. Skutkiem pośrednim 
będzie również wzrost przychodów bu-
dżetowych jednostek samorządu teryto-
rialnego”44.

Perspektywy rozwoju 
średnich i małych portów
Utrzymanie, a zwłaszcza rozwój, rozbudo-
wa i modernizacja infrastruktury porto-
wej oraz zapewniającej dostęp do portów, 
do czego – odpowiednio zarządy/gminy 
i urzędy morskie są zobligowane, generuje 
koszty przekraczające możliwości przy-
chodowe portów. Deficytowość śred-
nich i małych portów w krótkim okresie, 
skutkująca m.in. brakiem zainteresowania 
ich komunalizacją, nie powinna jednak 
odbierać im szansy rozwoju. 

Dynamiczny rozwój rynków trans-
portowych i analizy dotyczące kosztów 
inwestycji w infrastrukturę dostępo-
wą portów wskazują bowiem, że w dłu-
gim okresie (ok. 10 lat, jak w przypadku 
inwestycji w infrastrukturę dostępo-
wą do portu w Stepnicy), porty mogą 
stać się biegunami wzrostu regionów, 
jak również przynieść bezpośrednie 
korzyści Skarbowi Państwa (w postaci 

43 Elbląski Obszar Funkcjonalny, którego liderem jest miasto Elbląg, tworzy 16 gmin z terenu powiatu elblą-
skiego i braniewskiego.

44 Strategia�Rozwoju�Portu�Morskiego�w�Elblągu, s. 47 i 49.
45 A. Smith : Badania�nad�naturą�i�przyczynami�bogactwa�narodów, T. II, PWN, Warszawa 2015, s. 379-380.
46 Zob. Free�to�Choose�Part�2:�The�Tyranny�of�Control: <https://www.youtube.com/watch?v=PJWLt1TmAy4>.

podatków). Należy też mieć na uwadze 
rozwój rynków pracy, lokalnych przed-
siębiorstw i prestiżu regionu. Zatem de-
ficytowość portów w krótkim okresie 
i szanse rozwoju w okresie długim winny 
zachęcić państwo do większego inwe-
stowania.

Konieczne wydatki publiczne 
na infrastrukturę

Już Adam Smith w „Badaniach nad na-
turą i przyczynami bogactwa narodów” 
wśród podstawowych obowiązków pań-
stwa wymienił wydatki na urządzenia pu-
bliczne ułatwiające handel, do których za-
liczył dobre drogi, mosty, żeglowne kanały 
i porty: „(…) ustanowienie i utrzymanie 
tych instytucji i urządzeń użyteczności 
publicznej, które, choćby nawet były w naj-
wyższym stopniu korzystne dla całego spo-
łeczeństwa, to są przecież tego rodzaju, 
że zysk, jaki by przyniosły, nie mógłby 
nigdy pokryć wydatków poniesionych 
przez jednostki lub niewielkie grupy ludzi, 
od których przeto nie można by oczekiwać, 
że je ustanowią i utrzymają”. Ponadto za-
uważył, że koszty te wzrastają wraz z „ilo-
ścią i wagą dóbr, które trzeba po tych dro-
gach przewozić”45. Również współcześni 
ekonomiści, w tym liberalni, wskazują 
na rolę państwa w rozwoju infrastruktu-
ry. Wystarczy wspomnieć tu laureata Na-
gro dy Nobla w dziedzinie ekonomii prof. 
Miltona Fried mana46 czy prof. Wacła wa 
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Wilczyńskiego47. Zgodność wśród eko-
nomistów, w tym przedstawicieli nurtu 
liberalnego, co do zagadnienia wydat-
ków publicznych dotyczących inwestycji 
i utrzymania infrastruktury transportowej 
nie może omijać portowej i dostępowej 
od strony morza, w tym także do portów 
średnich i małych. Warto tu również przy-
toczyć słowa Zygmunta Adamskiego 
(1901–1979) inż. hydrotechnika, bu-
downiczego portów, m.in. w Gdyni, 
we Władysławowie, także w Gdańsku, 
Darłowie, Kołobrzegu, Łebie i Ustce, który 
mawiał, że „dobrze postawione nabrzeże, 
pirs, czy falochron znaczą dla Polski więcej 
niż niejedna bitwa”48.

Bieguny wzrostu  
czy katedry na pustyni?

Należy jednak podkreślić, że nawet rosnąca 
koniunktura rynkowa oraz korekta systemu 
finansowania i organizacji średnich i małych 
portów, także w kierunkach postulowanych 
przez NIK w wspomnianych wnioskach 
systemowych, nie dają gwarancji, że dobrze 
rozwinięte porty nie staną się „katedrami 
na pustyni”49. Obok odpowiedniej infra-
struktury i systemu prawnego konieczne 
jest bowiem również sprawne zarządzanie. 

47 W. Wilczyński: Zapaść: Ciągle�jeszcze�za�mało�Polaków�zdaje�sobie�sprawę,�że�bez�rozwiniętej�infrastruktury�
nowoczesna�gospodarka�nie�może�po�prostu�funkcjonować,�że�tylko�wydatki�na�infrastrukturę�można�uznać�
za�ważny�powód�uzasadniający�zaciągnięcie�długu, „Wprost” nr 33/1998 (820) <https://www.wprost.pl/
tygodnik/6443/Zapasc.html>.

48 P. Kurski: Akademia�Opowieści: Nieznani�Bohaterowie�Naszej�Niepodległości,�podajemy za: „Gazetą Wy-
borczą”, 1.9.2018.

49 Syndromem katedry�na�pustyni nazywa się wybudowanie kosztownej infrastruktury, np. trwałego obiektu 
(obiektów), trwale umiejscowionego w układzie lokalnym, ale z długookresowym, jedynie niewielkim wpły-
wem na rozwój lokalny lub w ogólne bez takiego wpływu i włączenia go w proces rozwoju (np. zabytek zre-
witalizowany za duże środki zewnętrzne, który miał przyciągać do gminy rzesze turystów, ale nigdy tak się 
nie stało). Zob. A. Sztando: Efemerydy,�katedry�na�pustyni�i�balasty�w�zarządzaniu�rozwojem�lokalnym�małych�
miast,�„Nauki o zarządzaniu” nr 3(28) 2016 r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 113-114. 

Pomysłem na port podmiotów zarządzają-
cych nimi razem z gminami powołującymi 
te zarządy była dywersyfikacja funkcji por-
towych. W dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu rynkowym przy stale rosnącym 
rynku dóbr organizacja portu jako główne-
go węzła transportu morskiego i lądowe-
go musi przede wszystkim dostosować się 
do zmieniających się i coraz bardziej wyma-
gających zadań. Nowy pomysł na port może 
stanowić nie tyle o jego rozwoju, ile o jego 
faktycznym istnieniu. Ważne będzie tu wy-
korzystanie nowych technologii innowacji. 
Przykładem może być wspomniany mię-
dzy innymi przez marszałka województwa 
pomorskiego rodzący się rynek morskiej 
energetyki wiatrowej, generujący zapotrze-
bowanie m.in. na komponenty morskich 
turbin wiatrowych i usługi logistyczne, 
a także wskazywany również przez mar-
szałków województw warmińsko-mazur-
skiego i zachodniopomorskiego rozwój 
funkcji turystycznych i żeglarskich por-
tów. Należy podkreślić, że bez odpowied-
nio pogłębionych i oczyszczonych base-
nów portów i torów wodnych, funkcjonal-
nych nabrzeży i odnowionych falochronów 
nie ma szans na rozwój funkcji portowych. 
Nie mniej istotna jest również przyjazna 
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dla żeglarzy infrastruktura. W raporcie 
Polskiego Związku Żeglarskiego pt. „Polski 
Rynek Żeglarski”, na podstawie badania 
przeprowadzonego w 2015 r., wskazano, 
że żeglarzom w Polsce brakuje dostępnych 
licznych i nowoczesnych portów morskich. 
Problemem jest brak nowoczesnej infra-
struktury (np. niska jakość sanitariatów 
i ich niewystarczająca liczba, ograniczenia 
w dostępie do ciepłej wody, duża odle-
głość do sanitariatów od miejsc cumowa-
nia, brak dostępu do prądu, ograniczona 
liczba miejsc do cumowania, konieczne 
wnoszenie opłat w gotówce, hałas, mało 
profesjonalny bosmanat)50.

Zatem, aby średnie i małe porty mor-
skie, również w Polsce, mogły się rozwi-
jać i w dalszej perspektywie pełnić rolę 
„biegunów wzrostu”51, a nie stać się przy-
kładem „katedr na pustyni”, potrzebne 
jest pełne współdziałanie administracji 
morskiej z gminami i podmiotów zarzą-
dzającymi portami, przejawiające się z jed-
nej strony w odpowiednim finansowaniu 
i dostosowaniu infrastruktury, a z drugiej 
odpowiednim zarządzaniem.

Podsumowanie i wnioski
Dramatyczne niedofinansowanie infra-
struktury dostępowej do portów i ko-
nieczność utrzymania kosztochłonnej 
infrastruktury portowej bez wsparcia 

50 Raport, s.87 i 94. 
51 Branże, przedsiębiorstwa lub organizacje, które stymulują rozwój regionalny. Charakteryzują się ponadprze-

ciętnym poziomem wzrostu oraz siłą dominacji i pociągania innych jednostek gospodarczych, funkcjonują-
cych w danej przestrzeni ekonomicznej, na które mają wpływ przez np. działania komplementarne czy re-
dukcję kosztów (Ekonomicznej teorii biegunów wzrostu François’a Perroux’a (1903-1987): Ł. Piętak: Teoria 
biegunów�wzrostu�François�Perroux�i�implementacja�jej�założeń�w�Hiszpanii�w�latach�1964-1975, Ekonomia�
XXI�Wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014; E. Kundera (red.): 
Słownik�historii�myśli�ekonomicznej,�Warszawa 2014, s. 187-188). 

z budżetu państwa, przy jednoczesnym 
ustawowym zakazie prowadzenia dzia-
łalności eksploatacyjnej przez podmio-
ty zarządzające portami skutkowały bra-
kiem zainteresowania gmin komunalizacją 
znajdujących się na ich terenach małych 
portów. Stwierdzone w portach przypad-
ki niespójności parametrów infrastruk-
tury dostępowej i portowej (w Ustce, 
Kołobrzegu i Step nicy) lub faktycznego 
nieosiągania określonych parametrów 
(w Elblągu i Mrzeżynie) lub też nieprzej-
rzystego podziału odpowiedzialności 
(w Ustce i Mrzeżynie) mogły dodatko-
wo hamować ich rozwój. Brak możliwości 
opiniowania przez podmioty zarządzające 
portami projektów i zmian miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go dotyczących terenów w granicach por-
tów zwiększał ryzyko utraty ich funkcji 
portowej. 

Mając na uwadze powyższe NIK skie-
rowała do Ministra Gos podarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej wnioski systemowe 
dotyczące między innymi:
1. Zapewnienia środków umożliwiających 
dyrektorom urzędów morskich pełną re-
alizację zadań dotyczących utrzymania 
infrastruktury dostępowej do średnich 
i małych portów.
2. Zainicjowania zmian przepisów ustawy 
o portach i przystaniach morskich w za kresie:
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a) zwiększenia możliwości pozyskiwania 
środków finansowych przez podmioty 
zarządzające średnimi i małymi portami 
na przykład przez dopuszczenie:

 • prowadzenia przez nie działalności 
gospodarczej także w innym zakresie, 
niż wskazany w art. 7 ust. 2 tej ustawy;

 • możliwości dofinansowania ze środków 
budżetu państwa utrzymania ich infra-
struktury portowej;
b) zabezpieczenia trwałości funkcji por-
towych nieruchomości położonych w gra-
nicach portów w postaci obowiązku opi-
niowania przez podmioty zarządzające 
portami projektów i zmian miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
dotyczących tych terenów.
3. Zapewnienia przejrzystego podziału 
kompetencji pomiędzy dyrektorami urzę-
dów morskich a podmiotami zarządzają-
cymi średnimi i małymi portami dotyczą-
cych utrzymania akwenów portowych, 
w których znajdują się tory wodne.
4. Zapewnienia spójności obowiązujących 
głębokości torów wodnych, w tym we-
wnątrz portów, z ogłoszonym przez dy-
rektorów urzędów morskich dopuszczal-
nym zanurzeniem statków, w celu pełnego 
wykorzystania potencjału średnich i ma-
łych portów.
5. Podjęcia działań zapewniających wy-
konanie Planu restrukturyzacji Szkuner 
Sp. z o.o. we Władysławowie odnośnie 
do podziału i przejęcia infrastruktury nie-
zbędnej do zarządzania portem.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej w przedstawionym do 

52 Zarządzenie nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 18.7.2018 w sprawie zmiany zarządzenia 
nr 15 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 15.7.2005 w sprawie określenia akwenów portowych oraz  

projektu informacji o wynikach kontro-
li stanowisku podkreślił między innymi, 
że środki finansowe przeznaczone na utrzy-
manie i inwestycje w infrastrukturę dostę-
pową do portów od strony morza od wielu 
lat są wysoce niewystarczające. Z tego po-
wodu konieczne było ustalenie priorytetów. 
Pole miczne stanowisko Ministra dotyczące 
przypadków niewystarczającej współpracy 
administracji morskiej i podmiotów zarzą-
dzających portami – tłumaczące przyczyny 
braku pełnej komunalizacji portu w Ustce 
lub wskazujące na braki finansowe jako je-
dyną przyczynę między innymi nieodpo-
wiednio głębokich torów wodnych – może 
jednak świadczyć o niepełnym rozpoznaniu 
problemów lub niedostrzeganiu wagi peł-
nej współpracy dla rozwoju tych portów. 

W wystąpieniu pokontrolnym skiero-
wanym do Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Gdyni Najwyższa Izba Kontroli zawarła 
wniosek o zmianę § 10 Zarządzenia nr 15 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni 
z 15 lipca 2005 r. w sprawie określenia 
akwenów portowych oraz ogólnodostęp-
nych obiektów, urządzeń i instalacji wcho-
dzących w skład infrastruktury portowej 
każdego portu innego niż porty o podsta-
wowym znaczeniu dla gospodarki naro-
dowej i przystani morskich, przez włą-
czenie w skład infrastruktury portowej 
portu Władysławowo i jego nabrzeży. 
Wniosek pokontrolny został zrealizowa-
ny – w skład infrastruktury portowej portu 
Władysławowo weszły, poza akwenami 
portowymi, m.in. także nabrzeża, pomo-
sty i pirsy portu52.
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W krajach Unii Europejskiej (między 
innymi w Niem czech, Szwecji, Danii i Fin-
landii) średnie i małe porty sprawdzają 
się w roli stymulatorów wzrostu gospo-
darczego przyczyniających się do rozwo-
ju regionalnego. Przypada im rola ośrod-
ków aktywizacji gospodarczej regionów 
nadmorskich, tak zwanych biegunów 
wzrostu. Również w Polsce mogłyby one 
uzupełniać działalność dużych portów, 
w tym tych o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki kraju. Mogłyby współpra-
cować z nimi, a także obsługiwać mniejsze 

ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury oraz ogólnodostęp-
nych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej każdego portu innego 
niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich.

53 U. Kowalczyk: Strategie�rozwoju�małych�portów�i�przystani�morskich�w�świetle�polityki�transportowej�UE�
i�strategii�dla�Morza�Bałtyckiego, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 49/2010 r., s. 320.

partie ładunków w obrotach międzyna-
rodowych. Aktywizacja małych portów 
służy umocnieniu pozycji Polski w rejonie 
Bałtyku53, a realizacja wymienionych wnio-
sków NIK może sprzyjać tej aktywizacji. 
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Usuwanie drzew

Zbadano, czy organy admini-
stracji publicznej prawidłowo 
realizowały zadania związane 
z usuwaniem drzew i krzewów 
oraz z zagospodarowaniem po-
zyskanego drewna. Skontrolo-
wano cztery urzędy marszał-
kowskie; pięć starostw powia-
towych; osiem urzędów miast 
na prawach powiatu; jedenaście 
urzędów miast; dwa urzędy 
gmin oraz Park Krajobrazo-
wy Puszczy Knyszyńskiej im. 
prof. Witolda Sławińskiego 
w Supraślu. Badaniem obję-
to okres od 1 stycznia 2015 r. 
do 21 sierpnia 2018 r. 

Nieruchomości rolne

NIK zbadała, czy Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa (KOWR) prawi-
dłowo realizowali ustawowe 
zadania dotyczące obrotu nie-
ruchomościami rolnymi. Kon-
trolą objęto lata 2016–2018 
(I półrocze). Przeprowadzono 
ją w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz w KOWR.

Bezpieczeństwo 
informacji

Analizie poddano rozwiązania 
organizacyjne i technologiczne 

stosowane w urzędach, które 
mają zapewnić bezpieczeństwo 
przetwarzania informacji, 
w tym danych osobowych. 
Kontrolę przeprowadzono 
w 23 jednostkach: dziewię-
ciu starostwach powiatowych 
oraz 14 urzędach miast i gmin 
z pięciu województw. Badanie 
dotyczyło okresu od 1 czerw-
ca 2017 r. do dnia zakończenia 
kontroli w roku 2018. 

Księgi wieczyste

Izba zbadała, czy organy ad-
ministracji publicznej prawi-
dłowo i skutecznie realizują 
zadania związane z regulowa-
niem stanu prawnego i ujawnia-
niem w księgach wieczystych 
prawa własności nieruchomo-
ści Skarbu Państwa oraz jed-
nostek samorządu terytorial-
nego. Kontrolę, która objęła 
okres od 1 czerwca 2015 r. 
do 30 czerwca 2018 r., prze-
prowadzono w 10 starostwach 
i 10 gminach. 

Promieniowanie 
elektromagnetyczne

Najwyższa Izba Kontroli spra-
wdziła, czy działania organów 
administracji publicznej do-
tyczące ochrony przed pro-
mieniowaniem elektromagne-
tycznym z urządzeń telefonii 

komórkowej były prawidłowe 
i skuteczne. Skontrolowano 
Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Główny Inspek-
torat Sanitarny, Wojewódzkie 
Stacje Sanitarno-Epidemiolo-
giczne w Katowicach, Krako-
wie, Lublinie, Poznaniu i Szcze-
cinie oraz pięć wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środo-
wiska z tych samych miast. Ba-
danie dotyczyło okresu od roku 
2015 do 2018 r. 

Zmiany w oświacie

Głównym celem kontroli było 
sprawdzenie, czy prawidłowo 
i skutecznie dokonano zmian 
w systemie oświaty. Skontro-
lowano Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, 48 szkół i 48 jedno-
stek samorządu terytorialnego. 
Ponadto przeprowadzono ba-
danie kwestionariuszowe, któ-
rym objęto 6846 dyrektorów 
szkół, 1935 organów prowa-
dzących szkoły, 16 kuratoriów 
oświaty, Główny Inspektorat 
Sanitarny. Kontrola dotyczyła 
lat 2016–2018. 

Zwałowiska górnicze

Izba oceniła działania orga-
nów administracji publicz-
nej szczebla powiatowego, 
a także inspekcji ochrony śro-
dowiska oraz przedsiębiorców  
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podejmowane w celu zagospo-
darowania składowisk odpa-
dów powęglowych. Kontrolę 
przeprowadzono w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Śląskiego, czterech przedsię-
biorstwach górniczych, Spół-
ce Restrukturyzacji Kopalń 
SA, Haldex SA, Wojewódz-
kim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska w Katowicach, 
Wojewódzkim Inspektoracie 
Ochrony Środowiska we Wro-
cławiu, trzech starostwach po-
wiatowych i trzech miastach 
na prawach powiatu. Badany 
okres dotyczył lat 2015–2018. 

Polski Instytut 
Ekonomiczny

NIK sprawdziła, czy Insty-
tut Badań Rynku, Konsump-
cji i Koniunktur (22 września 
2018 r. przekształcony w Polski 
Instytut Ekonomiczny) prawi-
dłowo prowadził gospodarkę 
finansową i realizował zada-
nia wspierane ze środków pu-
blicznych. Kontrolą objęto lata 
2017–2018 (I półrocze).

Zatory drogowe

Oceniono, czy Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad (GDDKiA) i jej od-
działy regionalne podejmowały 
skuteczne działania w celu za-

pewnienia przejezdności dróg, 
zwłaszcza w trakcie przepro-
wadzania remontów. Skontro-
lowano centralę GDDKiA i jej 
odziały w Gdańsku, Łodzi, Po-
zn aniu, Katowicach, Krakowie, 
War szawie i we Wrocławiu. Ba-
daniem objęto lata 2016–2018 
(I półrocze). 

Organizacja 
imprez masowych

Analizie poddano realizowa-
nie przez organy wykonawcze 
gmin obowiązków związanych 
z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa imprez masowych i bie-
gów ulicznych organizowanych 
na ich terenie. Skontrolowa-
no urzędy pięciu miast woje-
wódzkich, 10 miast na pra-
wach powiatu i 10 pozosta-
łych miast. Badanie dotyczyło 
lat 2015–2017.

Leki dla seniorów

Celem kontroli było sprawdze-
nie, czy program LEKI 75+ 
funkcjonuje prawidłowo i istot-
nie wpływa na ekonomiczną 
dostępność leków dla seniorów.  
Kontrolę, która dotyczyła lat 
2016–2018 (do 14 września), 
przeprowadzono w Minister-
stwie Zdrowia, centrali Na-
rodowego Funduszu Zdrowia 
oraz jego oddziałach woje-

wódzkich w: Łodzi, Krako-
wie, Białymstoku, Poznaniu 
i Szczecinie. 

Gminne 
nieruchomości

NIK zbadała, czy gminy prawi-
dłowo wynajmowały, dzierża-
wiły i użyczały nieruchomości 
komunalne. Skontrolowano 
10 samorządów z wojewódz-
twa mazowieckiego. Badany 
okres dotyczył lat 2016–2018. 

Przyszkolne pływalnie

W 2015 r. samorząd wojewódz-
twa dolnośląskiego, na podsta-
wie porozumienia zawartego 
z Ministrem Sportu, zdecydo-
wał o dofinansowaniu przy-
szkolnych, krytych basenów. 
Założono, że program „Dolno-
śląski Delfinek” będzie pro-
jektem pilotażowym, który 
w przypadku powodzenia 
zostanie rozszerzony na cały 
kraj. Izba sprawdziła więc, czy 
program został przygotowany 
i zrealizowany prawidłowo oraz 
czy przyniósł zakładane efek-
ty. Kontrolę obejmującą lata 
2015–2018 przeprowadzono 
w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskiego, 
Urzędach Miast w: Chociano-
wie, Głuszycy, Strzegomiu, 
Twardogórze i Górze.  (red.)

„Informacje o wynikach kontroli”, przekazane do publikacji w kwietniu i maju 2019 r., <www.nik.gov.pl>.
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Lublin
Delegatura NIK w Lublinie świętowała 
stulecie Najwyższej Izby Kontroli 9 maja 
2019 r. W uroczystości wzięli udział prezes 
NIK Krzysztof Kwiatkowski, wicepreze-
si Wojciech Kutyła i Mieczysław Łuczak, 
dyrektor generalny Andrzej Styczeń, wo-
jewoda lubelski Przemysław Czarnek, mar-
szałek województwa lubelskiego Jarosław 

Stawiarski, prezydent Lublina Krzysztof 
Żuk, a także przedstawiciele administracji 
rządowej i samorządowej, uczelni wyższych, 
organów kontroli i inspekcji, wojska, policji 
i innych służb mundurowych, sądów oraz 
parlamentarzyści. Licznie przybyli na uro-
czystość obecni oraz emerytowani pracow-
nicy lubelskiej jednostki, jak też zaproszeni 
pracownicy NIK z centrali i delegatur. 

Zakończenie regionalnych 
obchodów jubileuszu NIK

Uroczystość zorganizowana przez Delegaturę NIK w Opolu zakończyła 
regionalne obchody jubileuszu Najwyższej Izby Kontroli, które od lute-
go odbywały się we wszystkich terenowych jednostkach Izby. W maju 
i  czerwcu miały miejsce również w Lublinie, Wrocławiu, Katowicach, 
Białymstoku, Szczecinie i Krakowie. Pracownicy zostali uhonorowani 
przez  Prezydenta RP Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości 
oraz  wyróżnieniami Prezesa NIK za  osiągnięcia w  pracy zawodowej. 
Obchody związane z  jubileuszem, rozpoczęte 7  lutego 2019 r. między-
narodową konferencją w  siedzibie Izby oraz  galą w  Teatrze Wielkim 
‒ Operze Narodowej, stały się przyczynkiem do refleksji nad rolą, do-
konaniami i wyzwaniami dla naczelnego organu kontroli, także w kon-
tekście 15-lecia obecności Polski w  Unii Europejskiej. Prezentujemy 
je na łamach czasopisma od numeru 1/2019. W tym wydaniu zamyka-
ją je przemyślenia byłych prezesów NIK ‒ Janusza Wojciechowskiego, 
członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Jacka Jezierskiego, 
pełnomocnika do spraw współpracy międzynarodowej – którzy akcentu-
ją ten wymiar aktywności Izby, nie stroniąc od osobistych podsumowań.

Stulecie naczelnego organu kontroli
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Obchody jubileuszu NIK

Obchody rozpoczęto odsłonięciem tabli-
cy pamiątkowej, ufundowanej przez pra-
cowników, umieszczonej przed wejściem 
do budynku delegatury. Pod nią wmurowa-
no „kapsułę czasu”, w której umieszczono 
list do przyszłych pokoleń kontrolerów, 
zdjęcie oraz listę osób pracujących obec-
nie w jednostce.

Następnie, po mszy świętej w archika-
tedrze, w Sali Koncertowej Filharmonii 
Lubelskiej miała miejsce oficjalna część ob-
chodów. Zaproszonych przywitał dyrektor 
delegatury Edward Lis. Po projekcji filmu 
„100 lat historii Najwyższej Izby Kontroli” 
(wyświetlanego we wszystkich delegatu-
rach) głos zabrał prezes NIK Krzysztof 
Kwiatkowski. Przedstawił historię lubel-
skiej jednostki oraz omówił wyniki ośmiu 
kontroli koordynowanych przez tę delega-
turę. Ostatnio opublikowana informacja 
o wynikach kontroli „Działalność organów 

administracji publicznej w zakresie ochro-
ny przed promieniowaniem elektromagne-
tycznym” wzbudziła duże zainteresowanie. 
Delegatura zajmowała się również ochroną 
rzeki Bug przed zanieczyszczeniami, a wy-
niki kontroli były omawiane na forum mię-
dzynarodowym. Istotne znaczenie miały 
też m.in. badania dotyczące: dofinanso-
wania wynagrodzeń niepełnosprawnych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, gospodarki fi-
nansowej Lasów Państwowych, budowy 
i eksploatacji miejsc obsługi podróżnych 
(MOP) czy wykorzystania monitoringu 
wizyjnego w szkołach i funkcjonowania 
opieki stomatologicznej dla dzieci i mło-
dzieży w szkolnych gabinetach.

Koordynatorzy tych kontroli: Ewa Anto-
niak, Katarzyna Durakiewicz, Przemysław 
Fidecki, Krzysztof Kępa, Szczepan Olej-
nik, Wojciech Szukała i Paweł Szymanek 
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez pracowników, umieszczonej przed wejściem  
do Delegatury NIK w Lublinie; od lewej: p.o. wicedyrektora delegatury Monika Tomaszewska, dyrektor 
delegatury Edward Lis, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i wicedyrektor delegatury Ewa Antoniak.
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otrzymali listy gratulacyjne, z kolei jeden 
z  pracowników został uhonorowany 
Srebrnym Krzyżem Zasługi (listy wy-
różnionych tymi odznaczeniami opubli-
kowaliśmy w nrze 2/2019 „KP”), a trzej 
inni Medalem Stulecia Odzyskanej Nie-
podległości (lista odznaczonych tym me-
dalem znajduje się na s. 101). 

Prezes NIK wręczył także dyplomy 
oraz upominki laureatom konkursu wie-
dzy o NIK, który delegatura zorgani-
zowała wśród studentów Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Trzej najlepsi 
otrzymali ponadto zaproszenie do odbycia 
stażu studenckiego w lubelskiej jednostce.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk 
wręczył dyrektorowi Edwardowi Lisowi  
– i na jego ręce delegaturze – Medal 
Unii Lubelskiej, czterem pracownikom 
– Medal 700-lecia Miasta Lublina, a czte-
rem – Medal Prezydenta Miasta Lublina.

W czasie uroczystości głos zabierali 
wojewoda Przemysław Czarnek, mar-
szałek Jarosław Stawiarski, prezes Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego oraz 
dyrektor Lubelskiego Oddziału Naro-
dowego Banku Polskiego. Zwracali uwagę 
na dobrą współpracę z kierownictwem de-
legatury, kontrolerami, a także na ich pro-
fesjonalizm i rzetelność. 

Prezes NIK przeprowadził panel dys-
kusyjny „Rola i zadania Najwyższej Izby 
Kontroli – współczesne wyzwania” z udzia-
łem dr. hab. Teresy Liszcz, prof. UMCS 
w Lublinie, prof. dr. hab. Dariusza Dudka, 
wojewody Przemysława Czarnka oraz pre-
zesa Prokuratorii Generalnej Mariusza 
Haładyja. 

Na zakończenie części oficjalnej, uczest-
nicy uroczystości obejrzeli występ arty-
styczny Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”  

im. Wandy Kaniorowej ora z wystawę  
„100 lat historii NIK”, która towarzyszyła 
obchodom we wszystkich delegaturach.

Wrocław
20 maja w Ośrodku „Pamięć i Przy-
szłość” Centrum Historii Zajezdnia świę-
towano podwójny jubileusz – stulecie 
Najwyższej Izby Kontroli i 70-lecie utwo-
rzenia Delegatury NIK we Wrocławiu. 
Obchody otworzył zespół skrzypcowy 
„UNISON”, z sąsiadującej z delegaturą 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia. 

Gości powitał dyrektor Radosław Ku-
ja wiń ski, następnie prezes Krzysztof 
Kwiatkowski w swoim wystąpieniu po-
wiedział, że delegatura jest jedną z tych 
jednostek, które odważnie podejmowały 
trudne i społecznie ważne tematy. 

W ostatnich latach zrealizowano wiele 
kontroli, których tematyka nie była wcze-
śniej przedmiotem zainteresowania Izby. 

Krzysztof Kwiatkowski wyróżnił koor-
dynowane i przeprowadzane przez dele-
gaturę kontrole: „Przeciwdziałanie sprze-
daży dopalaczy”, „Lokalizacja i budowa 
lądowych farm wiatrowych”, „Realizacja 
zadań i gospodarka finansowa stadnin 
koni należących do Skarbu Państwa”, 
„Działania administracji publicznej na 
rzecz ochrony praw mniejszości rom-
skiej w Polsce”, „Zapobieganie i leczenie 
depresji”, „Realizacja programu budowy 
małych przyszkolnych krytych pływalni 
‘Dolnośląski delfinek’”, a także cykliczne 
kontrole z zakresu ochrony przeciwpo-
wodziowej. 

Koordynatorzy tych  kontroli oraz   
ich zastępcy – wicedyrektor delegatury 
Violetta Matuszewska-Potempska, 
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Ksymena Kramarczyk-Rosiak, Grzegorz 
Fikus, Marcin Kaliński, Lech Kowalczyk, 
Cezary Mazik, Jakub Mucha, Jeremi 
Śliwiński – otrzymali listy gratulacyjne.

Zaproszeni goście mówili o dorobku 
Najwyższej Izby Kontroli i pracy dolno-
śląskiej delegatury, wysłuchali też wykła-
du „Współczesne uwarunkowania i funk-
cjonowanie jednostek sektora finansów 
publicznych – wyzwania dla kontroli 
państwowej”, który wygłosiła dr hab. 
Patrycja Zawadzka, prof. Uniwersytetu 
Wrocławskiego oraz członek Kole- 
gium NIK.

Uczestnicy obejrzeli relację filmową 
z uroczystości posadzenia przez pra-
cowników drzewa „Kontroler” w Ogro-
dzie Botanicznym Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Na zakończenie wystąpił ze-
spół Łowiecka Marching Band.

Katowice
Kolejne regionalne obchody jubileuszo-
we, zorganizowane przez Delegaturę NIK 
w Katowicach, odbyły się 24 maja w kom-
pleksie pałacowo-parkowym w Koszęcinie. 
Uczestniczyli w nich prezes NIK Krzysztof 
Kwiatkowski, wiceprezesi Wojciech Kutyła 
i Mieczysław Łuczak, dyrektor general-
ny Andrzej Styczeń oraz przedstawiciele 
NIK z centrali i delegatur. Wśród gości byli 
również Barbara Dolniak – wicemarsza-
łek Sejmu RP, Elżbieta Bieńkowska – ko-
misarz ds. rynku wewnętrznego i usług 
UE, Janusz Wojciechowski – przedsta-
wiciel Polski w Europejskim Trybunale 
Obrachunkowym, prof. Jerzy Buzek – po-
seł do Parlamentu Europejskiego, poseł  
na Sejm RP Barbara Chrobak i Wojciech 
Szarama – poseł na Sejm RP, przewodni-
czący Komisji ds. Kontroli Państwowej. 
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Odznaczeni pracownicy delegatury wrocławskiej w towarzystwie prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego 
(piąty od lewej) oraz członków dyrekcji: dyrektor Radosław Kujawiński (pierwszy od prawej), wicedyrektor 
Violetta Matuszewska-Potempska (czwarta od lewej) oraz wicedyrektor Krzysztof Całka (drugi od lewej).
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Licznie przybyli przedstawiciele admi-
nistracji państwowej i samorządowej, 
m.in. Jan Chrząszcz – wicewojewoda śląski; 
Zygmunt Frankiewicz – prezydent Gliwic, 
prezes Związku Miast Polskich; Andrzej 
Kotala, prezydent Chorzowa; Marcin 
Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej; 
Daniel Beger, prezydent Świętochłowic 
oraz Sława Umińska-Duraj, prezydent 
Piekar Śląskich.

Wśród zaproszonych gości byli rów-
nież przedstawiciele uczelni wyższych, orga-
nów kontroli i inspekcji, sądów, służb mun-
durowych. Przybyli obecni i byli pracownicy 
katowickiej jednostki oraz dyrektorzy de-
legatury po 1989 roku: Andrzej Jaskulski, 
Mieczysław Kosmalski, Józef Płoskonka, 
Wojciech Matecki i Edmund Sroka.

Po powitaniu gości przez dyrektora 
Piotra Miklisa, prezes NIK Krzysztof 
Kwiatkowski przybliżył zebranym się-
gającą 1924 roku historię delegatury, 

a także omówił wyniki wybranych kon-
troli, w tym tych dotyczących górnictwa, 
walki ze smogiem, ignorowania problemów 
osób z chorobą Alzheimera i ich opieku-
nów przez instytucje publiczne, rozbu-
dowy Stadionu Śląskiego, samorządu te-
rytorialnego. 

Delegatura w Katowicach zawsze była 
jedną z większych jednostek kontrolnych 
NIK; obecnie jest największą – zatrudnia 
73 osoby.

Przemówienia wygłosili m.in.: Barbara 
Dolniak, Elżbieta Bieńkowska, Jerzy 
Buzek, Wojciech Szarama i Zygmunt 
Frankiewicz.

Jubileuszowe wyróżnienia otrzyma-
li byli pracownicy delegatury: Renata 
Gala, Eugeniusz Rejman, Adam Koziołek 
i Roman Bednarski.

Obchody uświetnił występ Zespołu  
Pie śni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława 
Hadyny.
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W Delegaturze NIK w Katowicach z okazji 100-lecia Izby odznaczeni zostali emerytowani pracow-
nicy, na zdjęciu w towarzystwie prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego (pierwszy od prawej)  
oraz dyrektora delegatury Piotra Miklisa (pierwszy od lewej).
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Białystok
Delegatura zorganizowała obchody jubi-
leuszu 31 maja w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki 
w Białymstoku. Wśród gości, oprócz przed-
stawicieli kierownictwa NIK, dyrektorów 
i pracowników Izby, obecni byli przed-
stawiciele sądów i prokuratury, admini-
stracji rządowej i samorządowej, uczelni 
wyższych, organów kontroli i inspekcji, 
wojska, policji i innych służb munduro-
wych. Obchody otworzyła Agata Ciupa, 
pełniąca obowiązki dyrektora Delegatury 
NIK w Białymstoku.

Prezes Krzysztof Kwiatkowski przybliżył 
siedemdziesięcioletnią historię białostoc-
kiej jednostki. Zaznaczył, że choć należy 
ona do najmniejszych delegatur, jest za-
liczana do najefektywniejszych. Omówił 
także wyniki ważniejszych kontroli koor-
dynowanych przez jednostkę: „Opieka oko-
łoporodowa na oddziałach położniczych” 

i „Dostępność świadczeń ginekologiczno-
-położniczych finansowanych ze środków 
publicznych na terenach wiejskich”. Istotne 
znaczenie miały również kontrole dotyczą-
ce funkcjonowania podlaskiego systemu 
informacyjnego e-Zdrowie, zapewnienia 
przez gminy opieki przedszkolnej w wo-
jewództwie podlaskim, ochrony dużych 
miast przed hałasem, czy funkcjonowa-
nia koordynatorów rodzinnej pieczy za-
stępczej.

W ostatnich latach jednostka wyspe-
cjalizowała się w tematach dotyczących 
ochrony zwierząt. Tu na szczególną uwagę 
zasługują kontrole: „Przestrzeganie prawa 
ochrony zwierząt”, „Wykonywanie zadań 
gmin dotyczących ochrony zwierząt” 
i „Zapobieganie bezdomności zwie-
rząt”, które były impulsem do wprowa-
dzenia w życie nowych regulacji praw-
nych, będących następstwem wniosków  
de lege ferenda. 
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Odznaczeni pracownicy w reprezentacyjnych pomieszczeniach Europejskiego Centrum Sztuki wraz z pre-
zesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim (czwarty od lewej) i p.o. dyrektor delegatury Agatą Ciupą (pierw-
sza od prawej).
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Kolejnym punktem obchodów było wrę-
czenie Medali Stulecia Odzyskanej 
Nie podległości oraz listów gratulacyj-
nych. Wyróżnienia otrzymali: Tomasz 
Ambro zik, Paweł Tołwiński, Władysław 
Radgowski, Wojciech Olszewski, Marek 
Skorupski, Tomasz Suchowierski, Woj-
ciech Zambrzycki, Marek Zapolski, Marek 
Żukowski.

Głos zabrali posłowie – Dariusz Piont-
kowski, minister edukacji; Bernadeta Kry-
nicka i Lech Kołakowski, a także wojewo-
da podlaski Bohdan Paszkowski i prezy-
dent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. 
Odczytano też list od marszałka woje-
wództwa Artura Kosickiego. Zebrani wy-
słuchali wykładu „Rola Najwyższej Izby 
Kontroli”, wygłoszonego przez Patryka 
Zabrockiego z Wydziału Prawa Uniwer-
sytetu w Białymstoku.

Obchody uświetnił spektakl muzyczny 
„Prosimy nie wyrywać foteli, czyli krótka 

historia muzyki rozrywkowej”, w wykona-
niu aktorów Teatru Muzycznego „Roma”, 
Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Szczecin
Delegatura NIK w Szczecinie święto-
wała stulecie powołania NIK 10 czerw-
ca w Audyto rium im. prof. Stanisława 
Skoczko wskiego Wydziału Elektrycznego 
Zachod nio pomorskiego Uniwersytetu 
Technolo gicznego. Na uroczystość zapro-
szono parlamentarzystów, reprezentantów 
szczecińskiego środowiska akademickiego, 
samorządowców, przedstawicieli wymiaru 
sprawiedliwości, wojska, służb mundu-
rowych oraz innych instytucji. Obecne 
było także ścisłe kierownictwo NIK, byli 
prezesi Izby, dyrektorzy departamentów 
i delegatur NIK z całej Polski, obecni i eme-
rytowani pracownicy tutejszej jednostki.

Uroczystość rozpoczął prezes Krzysztof 
Kwiatkowski, opowiadając o historii 
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Zasłuchani uczestnicy podczas jednego z wykładów uświetniających uroczystość obchodów 100-lecia 
NIK, zorganizowaną w siedzibie Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, od lewej: arcybiskup 
Andrzej Dzięga, były prezes NIK Mirosław Sekuła, przedstawiciel Polski w ETO Janusz Wojciechowski,  
wiceprezes NIK Mieczysław Łuczak, prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
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delegatury. Stwierdził, że położenie geo-
graficzne regionu warunkuje tematykę 
badań. Jednostka wiele uwagi poświęca 
zagadnieniom związanym z szeroko rozu-
mianą gospodarką morską. Jej specjalno-
ścią są obszary dotyczące sektora stocznio-
wego, a także rybołówstwa. Szczecińscy 
kontrolerzy zajmują się też zagadnieniami 
wynikającymi z przygranicznego i nad-
morskiego położenia regionu, dla które-
go rozwój turystyki stał się jednym z naj-
istotniejszych czynników wzrostu. Prezes 
NIK opowiedział także o istotniejszych 
badaniach delegatury: sprzedaży nie-
ruchomości rolnych przez oddziały te-
renowe agencji nieruchomości rolnych; 
planowania przestrzennego w obszarze 
pasa przybrzeżnego; spełniania wymo-
gów określonych dla uzdrowisk; kształ-
towania cen usług za dostarczanie wody 
i odprowadzanie ścieków.

Ważnym punktem uroczystości było 
wręczenie odznaczeń państwowych, 
przyznanych przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej pracownikom delega-
tury oraz listów gratulacyjnych. Otrzymali 
je: wieloletnia pracownica sekretariatu 
Jadwiga Grzywacz, wicedyrektor Rajmund 
Krok, który przepracował w Izbie ponad 
37 lat, a także koordynatorzy kontroli: 
Krysty na Czerniak-Makowska, Sylwia 
Krawczyk i Leszek Chwat.

Następnie prof. Daniel Wacinkiewicz, 
zastępca prezydenta Szczecina, przy-
pomniał postać prof. Waleriana Pańki 
– pierwszego prezesa NIK po 1989 r., 
wskazując jego wkład w rozwój prawa 
administracyjnego. 

Wykład „Wyzwania finansów publicz-
nych w perspektywie ostatnich 30 lat” 
wygłosiła prof. zw. dr hab. Teresa Lubińska, 

minister finansów w latach 2005–2006, 
propagatorka budżetu zadaniowego. 

Uroczystość zakończył występ chóru 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kraków
Małopolskie obchody stulecia NIK, 
które miały miejsce 17 czerwca, były oka-
zją do przywołania nie tylko wydarzeń 
z historii Izby, ale również dokonań jed-
nej z najdłużej działających jednostek 
– Delegatury NIK w Krakowie. Zorga-
nizowano je w sali obrad Rady Miasta Kra-
kowa w Pałacu Wielopolskich.

Na uroczystość licznie przybyli zapro-
szeni goście: małopolscy parlamentarzy-
ści, samorządowcy, reprezentanci admi-
nistracji rządowej, w tym służb i inspekcji 
wojewódzkich, a także przedstawiciele 
krakowskiego świata nauki oraz innych 
instytucji publicznych. Miłym akcentem 
była również obecność gości zagranicznych, 
ze słowackiego NOK – dyrektorów eks-
pozytur w Żilinie i w Banskiej Bystrzycy. 
Ze strony NIK w obchodach uczestniczyli: 
prezes Krzysztof Kwiatkowski, wicepre-
zes Mieczysław Łuczak i dyrektor gene-
ralny Andrzej Styczeń, a także poprzed-
ni prezes Izby Jacek Jezierski oraz były 
wiceprezes Jacek Uczkiewicz. Przybyli 
również radcy prezesa NIK, dyrektorzy 
departamentów i delegatur oraz obecni 
i emerytowani pracownicy krakowskiej 
jednostki. Gości przywitała dyrektor de-
legatury Jolanta Stawska. 

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski 
przedstawił zarówno historię, jak i współ-
czesne dokonania krakowskiej delegatury. 
Mówił m.in. o kontrolach dotyczących ży-
wienia i utrzymania czystości w szpitalach; 
prawa do jednakowego wynagrodzenia; 
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bezpieczeństwa i turystyki w górach; 
ochrony drzew w procesach inwestycyj-
nych; kształtowania krajobrazu i przestrze-
ni publicznej w miastach; wdrażania zasad 
zdrowego żywienia w szkołach czy wresz-
cie ochrony powietrza przed zanieczysz-
czeniami. 

Omówieniu działalności jednostki towa-
rzyszyło wspomnienie o wybitnych, nieży-
jących postaciach delegatury – jej wielolet-
nim dyrektorze Janie Dziadoniu, wicedy-
rektorze Zbigniewie Zdasieniu oraz doradcy 
ekonomicznym Stanisławie Wójsie. 

Trzy osoby otrzymały Medal Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości. Wyróżniono 
także najlepszych kontrolerów. Listy gra-
tulacyjne wręczono: doradcom prawnym 
– Agacie Brzeskiej-Lebieckiej i Marcie 
Pankowskiej, doradcom ekonomicznym 
– Stanisławowi Dziwiszowi i Mariuszowi 

Gorczycy oraz  Janowi Jasińskiemu 
– emerytowanemu doradcy ekonomicz-
nemu.

Kolejnym punktem uroczystości były 
wykłady i wystąpienia. Jako pierwsi głos 
zabrali historycy z Uniwersytetu Peda-
go gicznego w Krakowie, dr hab. Łukasz 
Sroka i dr Konrad Meus, którzy przygoto-
wali prezentację „Wkład Galicjan w budo-
wę Najwyższej Izby Kontroli”. Następnie 
goście wysłuchali wykładu dr hab. Ireny 
Lipowicz, prof. Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, za-
tytułowanego „Najwyższa Izba Kontroli 
w służbie dobra publicznego – nowe wy-
zwania dla kontroli państwowej”. 

Uroczystości uświetnił występ chóru 
„Educatus” z Uniwersytetu Pedagogiczne-
go w Krakowie, pod dyrekcją Adama 
Korze niowskiego. 
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Pracownicy Delegatury NIK w Krakowie uhonorowani podczas uroczystości obchodów 100-lecia NIK 
zorganizowanego we wnętrzach Pałacu Wielopolskich, chwilę po otrzymaniu gratulacji od prezesa 
Krzysztofa Kwiatkowskiego (trzeci od prawej) i dyrektor delegatury Jolanty Stawskiej (piąta od lewej).
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Opole
Opolska delegatura NIK zorganizowała re-
gionalne obchody stulecia Najwyższej Izby 
Kontroli 25 czerwca. Uro czystość miała 
miejsce w Centrum Wy sta wienniczo- 
-Kongresowym w Opolu. W wydarze-
niu uczestniczyło wielu gości, wśród nich 
parlamentarzyści: Ryszard Galla, Tomasz 
Kostuś, Janusz Sanocki i  Grzegorz 
Peczkis, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii Marcin 
Ociepa, marszałek województwa opol-
skiego Andrzej Buła, prezydent Opola 
Arkadiusz Wiśniewski, biskup opolski 
ks. Andrzej Czaja oraz przedstawiciele 
administracji rządowej, organów ściga-
nia, nadzoru, kontroli i inspekcji, władz 
samorządowych, konsulatów, świata kul-
tury, nauki i biznesu. Przybyli też przed-
stawiciele NIK, w tym prezes Krzysztof 
Kwiatkowski, wiceprezesi Wojciech Kutyła 

i Mieczysław Łuczak, dyrektor general-
ny Andrzej Styczeń, były prezes NIK 
Mirosław Sekuła oraz dyrektorzy depar-
tamentów i delegatur, a także byli i obecni 
pracownicy z rodzinami.

Po odśpiewaniu hymnu gości przywitała 
dyrektor delegatury Iwona Zyman. Prezes 
NIK zaprezentował najważniejsze dokona-
nia opolskiej delegatury, a dyrektor gene-
ralny poprowadził ceremonię wręczenia 
odznaczeń państwowych pracownikom. 
Prezes wyróżnił koordynatorów najważ-
niejszych kontroli: Grażynę Stalską, Ewę 
Tomaszewską, Marzannę Wierzbicką, 
Marcina Blajdę i Rafała Marynowicza oraz 
sekretarza dyrektora delegatury – Annę 
Mazur, wręczając im listy gratulacyjne. 
Ponadto Delegatura NIK w Opolu otrzymała 
od Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego Odznakę Hono rową „Za zasługi 
dla Województwa Opol skiego”. 

Fo
t.

 J
ua

r 
S

tu
di

o

Pracownicy opolskiej delegatury podczas obchodów rocznicowych, celebrowanych w Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym; dyrektor delegatury Iwona Zyman (dwunasta od lewej), wicedy-
rektor delegatury Janusz Madej (dziewiąty od lewej).
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Głos zabrali związani z Opolszczyzną: 
minister Marcin Ociepa, prezydent Arka-
diusz Wiśniewski oraz Józef Swaczyna 
– starosta strzelecki i przewodniczą-
cy Konwentu Starostów Województwa 
Opolskiego. 

W części poświęconej historii o ponad 
70-letnich dziejach kontroli państwowej 
na terenie Śląska Opolskiego opowiadał 

główny specjalista kontroli państwowej 
Damian Mielcarek. Zawiłe losy budowy 
polskiej państwowości po II wojnie świato-
wej przedstawił profesor Stanisław Nicieja 
w referacie „Rola Kresowian w organizacji 
państwa polskiego na Śląsku”.

Uroczystości zakończył występ orkie-
stry dętej OSP z Łowkowic. 

 (red.)

W pozostałych delegaturach uroczystości miały miejsce w lutym i marcu 2019 r. Relację z obchodów 
oraz listę odznaczonych pracowników zamieściliśmy na łamach nru 2/2019 „Kontroli Państwowej”.

Warszawska delegatura NIK obchodziła jubileusz Izby w czasie centralnych uroczysto-
ści 7 lutego 2019 r. Z tej okazji kilku pracowników zostało wyróżnionych odznaczeniami 
państwowymi.
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Odznaczenia dla pracowników
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z 2 maja 2019 r. o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z 15 czerwca  
2018 r. o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, za zasługi  
dla Niepodległej, na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli odznaczeni zostają:

MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Delegatura NIK w Białymstoku
Tomasz Pomian 

Marek Kazimierz Zapolski 
Janusz Aleksander Zawirski 

Stanisław Żukowski

Delegatura NIK w Krakowie
Katarzyna Teresa Bielańska 

Marcin Kopeć 
Czesława Kowalówka

Delegatura NIK w Lublinie
Ewa Anna Kulik

Edward Szempruch 
Monika Tomaszewska

Delegatura NIK w Opolu
Andrzej Borowski 

Marek Wojciech Dudek 
Janusz Madej

Delegatura NIK w Szczecinie
Adam Stanisław Borowski 

Radosław Kropiowski 
Bogumiła Sylwia Mędrzak

Delegatura NIK we Wrocławiu
Krzysztof Andrzej Całka 

Marek Jan Skrzypecki
Artur Jerzy Urban



102 KONTROLA PAŃSTWOWA

Człowiek, który miał szczególne zasługi dla Najwyższej Izby Kontroli, będąc jej preze-
sem  na początku lat 90. – już jako Prezydent RP wypowiedział znamienne słowa, które 
mają też odniesienie do misji NIK: „...żeby państwo polskie było silne, żeby potrafiło 
ochronić najsłabszych, żeby wszyscy byli równi wobec prawa i żeby zawsze zwyciężała 
uczciwość” ‒ powiedział Lech Kaczyński 3 maja 2009 roku podczas uroczystości Święta 
Narodowego na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Przywołuję te słowa, bowiem wszystko, co robi Najwyższa Izba Kontroli, wpisuje się 
dokładnie w te doniosłe cele. Kontrole NIK to przecież nieustanne upominanie się o siłę 
państwa, o ochronę najsłabszych, o równość wobec prawa i o uczciwość w życiu publicznym.

Żeby państwo było silne – temu celowi służy wiele kontroli dotyczących spraw obron-
ności, funkcjonowania sił zbrojnych, ale także policji, służb ratowniczych. Przypomnę 
jedną z nich z okresu mojej prezesury, dotyczącą przygotowania państwa na wypadek 
powodzi, opartą na ocenie działań w czasie wielkiej powodzi z 1997 roku. I myślę, że mię-
dzy innymi dzięki wnioskom z tej kontroli dziś państwo polskie jest znacznie silniejsze 
w obliczu żywiołu, co pokazały choćby niedawne doświadczenia w walce z poważnym 
zagrożeniem powodziowym.

Żeby państwo potrafiło obronić najsłabszych – w ten cel doskonale wpisują się od lat 
prowadzone kontrole NIK, dotyczące na przykład przestrzegania praw pacjentów w pla-
cówkach ochrony zdrowia, kontrole funkcjonowania domów pomocy społecznej czy pla-
cówek opiekuńczych, kontrole funkcjonowania systemu pomocy społecznej.

Żeby wszyscy byli równi wobec prawa – o to Najwyższa Izba Kontroli troszczy się w kon-
trolach dotyczących funkcjonowania administracji publicznej i podejmowanych przez nią 
decyzji, w kontrolach zajmujących się zamówieniami publicznymi, gdzie chodzi o rów-
noprawne traktowanie wszystkich podmiotów, w kontrolach poświęconych korzystaniu 
z różnego rodzaju dotacji, do których powinien być równoprawny dostęp.

Żeby zawsze zwyciężała uczciwość – w tym wymiarze nieocenione są działania antyko-
rupcyjne Najwyższej Izby Kontroli. Izba ma naprawdę imponujący dorobek w prewencji 
antykorupcyjnej, opracowała wiele dokumentów analitycznych wskazujących na zagro-
żenia korupcją, rozpoznających mechanizmy korupcjogenne, ujawniających najważ-
niejsze obszary zagrożenia – to jest dość unikalne dzieło NIK, budzące zainteresowanie 
w Europie i w świecie i budujące autorytet NIK. Dodać należy, że i sama Izba uchodzi 
za instytucję, która wypracowała dość skuteczne mechanizmy, które minimalizują ryzyko 

W służbie państwu  
i obywatelom
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wystąpienia tego zjawiska wewnątrz instytucji, co spotykało się i nadal spotyka z uzna-
niem instytucji zagranicznych, między innymi organizacji Transparency International 
czy Banku Światowego.

100 lat w historii, 15 lat w Unii
Ze 100 lat historii Najwyższej Izby Kontroli już 15 lat przypada na okres członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej i związanej z nim współpracy z Europejskim Trybunałem 
Obrachunkowym i innymi organami kontroli państw członkowskich UE. Ta współpraca 
zaczęła się dekadę wcześniej przed oficjalnym członkostwem. Kontakty z Europejskim 
Trybunałem Obrachunkowym i pierwsze przygotowania NIK do funkcjonowania w Unii 
Europejskiej podjął w pierwszej połowie lat 90. prezes Lech Kaczyński. Już wówczas 
Najwyższa Izba Kontroli sprawdzała się w kontrolach dotyczących polskich przygoto-
wań do członkostwa oraz w kontrolach związanych z wykorzystaniem funduszy przed-
akcesyjnych.

Izba okazała się instytucją bardzo dobrze przygotowaną do realizacji kontroli w Polsce 
jako kraju Unii Europejskiej. Udźwignęła zarówno zadania dotyczące spraw unijnych 
w kraju, jak również te z zakresu współpracy z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym 
i innymi organami kontrolnymi państw członkowskich. Z perspektywy ETO, odwołując 
się do wielu znanych mi i wcale niekurtuazyjnych opinii, NIK jest postrzegana jako szcze-
gólnie cenny i pożądany partner do współpracy.

Myślę, że jest kilka ważnych podstaw europejskiego sukcesu Najwyższej Izby Kontroli, 
sukcesu wyrażającego się w tym, że NIK nie tylko dorównuje innym organom kontroli 
w Europie swoim profesjonalizmem i doświadczeniem, ale pod pewnymi względami może 
być i jest wzorem dobrych praktyk.

Po pierwsze – NIK ma bardzo solidne podstawy prawne, zarówno ustrojowe, jak i pro-
ceduralne. Ustrój i kompetencje NIK wywodzące się z Konstytucji RP zostały rozwinię-
te w ustawie. Zadania i uprawnienia kontrolne są szerokie; obejmują prawie całą sferę 
działania władz publicznych i nie ograniczają się do kwestii wyłącznie finansowych. 
Tych jasnych kompetencji może w pewnych obszarach zazdrościć Izbie Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, który, choć też jest umocowany w traktatach, nie ma jednak tak jasne-
go mandatu i powstają niekiedy wątpliwości, na przykład co do zakresu kontroli ETO 
w państwach członkowskich czy też zakresu przedstawianych rekomendacji.

Po drugie – NIK ma stabilną i profesjonalną kadrę, co na tle innych instytucji państwo-
wych i publicznych jest widocznym atutem. Informacje NIK wzbudzają niekiedy kontro-
wersje, ale profesjonalizm kontrolerów zasadniczo nie jest kwestionowany.

Po trzecie – wypracowany przez lata model komunikacji ze społeczeństwem. Różna 
bywała w przeszłości i współcześnie intensywność tej komunikacji, ale informacje NIK 
budzą zazwyczaj duże zainteresowanie mediów i społeczeństwa, są przywoływane w wielu 
debatach jako ważne źródło wiedzy o państwie. Dobrej komunikacji sprzyja podejmowanie 
ważnych społecznie tematów, w których Izba pełni niekiedy rolę adwokata społecznego, 
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broniącego, obywateli przed niewłaściwym działaniem władz. W tę rolę wpisują się mię-
dzy innymi kontrole dotyczące praw pacjentów w publicznej służbie zdrowia, kontrole 
funkcjonowania placówek opieki społecznej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony 
zwierząt. Ta „społeczna twarz” jest niewątpliwie sukcesem Najwyższej Izby Kontroli.

Po czwarte – dobre i intensywne relacje z Sejmem i Senatem, w których udaje się 
Izbie zachować neutralność i unikać poważniejszych uwikłań politycznych. W Sejmie 
czy w Senacie informacje NIK zasadniczo uchodzą za obiektywne.

Godne służenie Rzeczypospolitej
Wymienione wyżej czynniki uważam za kluczowe w kształtowaniu się krajowej i mię-
dzynarodowej pozycji NIK. To są atuty Izby, natomiast minusów w działalności NIK 
dostrzegam niewiele. Są jednak pewne kwestie do przemyślenia i poprawy. 

Przede wszystkim – żal protokołu kontroli, który niegdyś był „solą” kontroli i niezbyt 
fortunnie został zlikwidowany. Stanowił szczególną, obiektywną fotografię stanu państwa. 
Jego brak nie jest zapewne tak bardzo widoczny dla zewnętrznych odbiorców, zaintere-
sowanych głównie końcową informacją, ale może powodować problemy w czasie samej 
kontroli, na przykład jeśli chodzi o odpowiedzialność za ustalenia (kontrolera i dyrektora 
jednostki), w sytuacji gdy w wystąpieniu pokontrolnym ze względu na jego istotę następuje 
pewne wymieszanie faktów i ocen.

Izba powinna też jeszcze pracować nad syntetyzowaniem wyników kontroli, niektóre 
informacje wydają się zbyt obszerne i szczegółowe, jak na oczekiwania niebędącego spe-
cjalistą czytelnika. Bywa też problem z wnioskami pokontrolnymi, niekiedy nazbyt licz-
nymi i ogólnymi, przez co trudno potem rozliczyć ich wykonanie.

Z okazji 100-lecia utworzenia Izby i 15-lecia jej funkcjonowania w Unii Europejskiej 
składam wszystkim kontrolerom i pracownikom podziękowania za godne służenie 
Rzeczypospolitej i za wielki wkład w budowanie siły państwa oraz sprawiedliwości i uczci-
wości w życiu publicznym. Życzę, aby przez kolejne 100 lat Izba dobrze służyła Polsce 
w każdym z tych wymiarów.

Janusz Wojciechowski
 członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,

prezes NIK w latach 1995‒2001
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Piękny jubileusz. Dobra okazja do spojrzenia z pewnej perspektywy na początki, dzień 
dzisiejszy i przyszłość.

Fascynujące są pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości, kiedy trzeba było tworzyć 
nasz kraj i budować państwo na nowo. Scalenie tak różnych doświadczeń i kultur jakie 
rozwijały się przez kilka pokoleń pod różnymi zaborcami wymagało niezwykłej, wizjo-
nerskiej wyobraźni, ale też otwartości na innych, ich poglądy i doświadczenia. Wynikiem 
takiego podejścia było stworzenie organu kontroli państwa o szerokich kompetencjach, łą-
czącego tradycyjne elementy obrachunkowe – finansowej rozliczalności i sprawo zdawczości 
z kontrolą wypełniania funkcji, którą dzisiaj nazywamy kontrolą wykonania zadań. 
Było to bardzo nowatorskie podejście w tamtym czasie i wyprzedziło o wiele dekad po-
dobne rozwiązania w wielu bardziej rozwiniętych krajach.

Czy doświadczenia z pierwszych lat stuletniej historii mają dla nas dzisiaj jakiekol-
wiek znaczenie? Dzisiaj żyjemy w zupełnie innych czasach.

Procesy globalizacyjne prowadzą do wzmożonej współpracy międzynarodowej, otwie-
rającej nowe możliwości i przynoszącej wiele korzyści. Najwyższa Izba Kontroli jest ak-
tywnym uczestnikiem tej współpracy. Angażujemy się w nią zgodnie z mottem INTOSAI 
„wspólne doświadczenia przynoszą korzyść wszystkim”. Jesteśmy cenionym partnerem 
wnoszącym wkład w tworzenie i modyfikowanie standardów kontroli, wymianę doświad-
czeń i dobrych praktyk, pomoc najwyższym organom kontroli (NOK) państw rozwija-
jących się w ramach projektów twinningowych i własnych. Dzięki aktywności i angażo-
waniu się w różne wspólne przedsięwzięcia jesteśmy wybierani do zarządów INTOSAI 
i EUROSAI, gdzie wykorzystując swoje doświadczenia bierzemy udział w zarządzaniu 
tymi wielkimi organizacjami międzynarodowymi. Wygrywając międzynarodowe, otwarte 
postępowania konkursowe na audyt zewnętrzy CERN, Rady Europy czy OECD potwier-
dzamy swoją pozycję, pomagamy ulepszać funkcjonowanie tych organizacji, jednocześnie 
sami zdobywając unikalne doświadczenia.

Jedną z najefektywniejszych form współpracy międzynarodowej, przynoszącą bezpo-
średnią korzyć naszym interesariuszom, są międzynarodowe kontrole równoległe. Dzięki 
zaangażowaniu we wspólne przedsięwzięcia kontrolne NOK z różnych krajów, prowadzone 
zgodnie z międzynarodowymi standardami i na podstawie najlepszych praktyk, możemy 
skutecznie badać procesy zachodzące w skali ponadnarodowej. Mamy w tej dziedzinie 
chlubną kartę, bo to NIK zainicjowała tę formę współpracy w EUROSAI i do tej pory 
jest jej najbardziej aktywnym uczestnikiem.

Kolejnymi efektami współpracy międzynarodowej, z których NIK korzysta, są różne 
narzędzia INTOSAI służące do oceny i samooceny swojej działalności, w celu 

Stulecie naczelnego organu kontroli
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jej udoskonalania. Nasi eksperci są też często zapraszani do zespołów prowadzących 
takie oceny w innych NOK.

Obchodzimy jubileusz 100-lecia NIK w Polsce, a tak dużo miejsca poświęcam współ-
pracy międzynarodowej – bo na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele naszych 
unormowań, procedur i praktyk jest owocem tej współpracy. 

Tak jak 100 lat temu, z wielką wyobraźnią stworzono prawne podstawy funkcjonowa-
nia naszej instytucji, posiłkując się doświadczeniami innych krajów, podobnie ustawa 
z 1994 roku na nowo ukształtowała NIK jako nowoczesny organ kontroli, odpowiadający 
demokratycznym ambicjom nowego państwa, również sięgając po przykłady najlepszych 
rozwiązań zagranicznych.

Powinniśmy być dumni z tego, że budując własną tożsamość potrafiliśmy mądrze wyko-
rzystać doświadczenia innych. Nie jest to powszechna cecha w polskim życiu publicznym.

To, co nas również wyróżnia spośród zdecydowanej większości instytucji publicznych 
w Polsce, to rozwój przez ciągłość i kontynuację. Zmiany wprowadzane są ewolucyjnie. 
Kolejni prezesi rozwijają i modyfikują procesy i programy poprzedników – budują na ich do-
konaniach. Pozwala to na realizowanie wizji rozwoju i osiąganie strategicznych celów 
w dłuższej perspektywie. W administracji publicznej często praktykowane są, motywo-
wane tylko względami polityki partyjnej, radykalne zmiany, odwracające zaawansowa-
ne już i przynoszące pierwsze efekty reformy. Dokonywane są w sposób nieprzemyślany 
i nieprzygotowany, pociągający za sobą ogromne straty finansowe i jeszcze poważniejsze 
w skutkach zniechęcenie i brak wiary w trwałość nowo rozpoczynanych inicjatyw ze stro-
ny urzędników odpowiedzialnych za ich wdrażanie i odbiorców. Patrząc z perspektywy 
swojej ponad 25-letniej pracy w NIK sądzę, że jest to jedna z najpoważniejszych i niedo-
szacowanych w skutkach bolączek państwa polskiego w ostatnich 30 latach. 

Zmiany są nieuniknione i potrzebne aby dostosować się do coraz szybciej pędzącego 
świata. Zmieniamy się wraz ze zmieniającym się środowiskiem, w którym pracujemy.

Dekadę temu zadeklarowaliśmy publicznie, że naszym głównym interesariuszem są oby-
watele. Pociągnęło to za sobą istotne zmiany w komunikowaniu się ze społeczeństwem. 
Z jednej strony nasze kontrole w coraz większym stopniu koncentrują się na obszarach 
i sprawach istotnych dla codziennego życia obywateli, a z kolei z wynikami naszej pracy 
staramy się docierać bezpośrednio do ludzi. Stało się do możliwe dzięki nowym kana-
łom informacyjnym stworzonym przez media społecznościowe, z których szeroko korzy-
stamy. Efektem tego jest ciągle zwiększające się zaufanie społeczne do naszej instytucji. 
Odzwierciedla to naszą wiarygodność, co z kolei wzmacnia naszą efektywność, bo łatwiej 
jest akceptować oceny i wnioski wiarygodnej i szanowanej instytucji.

Oczywiście nie zmniejsza to roli parlamentu, do którego kierujemy wszystkie nasze 
informacje pokontrolne. To my dostarczamy wiarygodne i bezstronne oceny działalności 
administracji publicznej, umożliwiając tym samym parlamentowi sprawowanie kontrol-
nej funkcji nad rządem. Jedno z życzeń jubileuszowych mogłoby dotyczyć lepszego wyko-
rzystania przez organy państwa efektów naszej pracy.
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Najbardziej widoczne zmiany w technice pracy NIK w ciągu ostatnich 25 lat to te związane 
z technologiami informatycznymi i cyfryzacją naszego życia. Nasi młodsi koledzy zapew-
ne z trudem mogą sobie wyobrazić jak wyglądała praca kontrolera przed ćwierćwieczem. 
Ale też nie oczekujemy od nich, aby temu poświęcali swoją uwagę. Troską naszą i naszych 
następców powinno być to, jak wykorzystać w pracy nadchodzące zmiany, które po raz 
kolejny zrewolucjonizują świat, takie jak: sztuczna inteligencja, automatyzacja, dostęp 
do dużych zbiorów danych (big data), kontrole partycypacyjne, czyli z udziałem obywa-
teli i coraz to nowe formy i kanały komunikacji, przy jednoczesnym zaniku autorytetów 
i zmniejszającą się wartością doświadczenia ludzkiego.

Dlatego będziemy, a w zasadzie już zaczęliśmy szukać, wspólnie z kolegami z innych 
NOK, najlepszych form zaadaptowania pojawiających się nowych rozwiązań.

Truizmem jest stwierdzenie, że globalizacja przynosi wiele korzyści, ale też i nieznane 
zagrożenia. Po historycznych wydarzeniach, jakimi były przystąpienie do NATO i wejście 
do UE, przez pierwsze 10 lat wydawało się, że przyszłość będzie coraz bardziej obiecująca 
dla Polski. To poczucie bezpieczeństwa i świetlanej przyszłości dość gwałtownie się załamało. 

Nowe tendencje w przekazywaniu informacji powodują, że w coraz większym stopniu 
stajemy się elementem większej całości, na którą mamy coraz mniejszy wpływ. Trudniej 
przeciwdziałać fałszywym informacjom, celowo zakłócającym porządek demokratycznego 
świata. Dezinformacja niszczy zaufanie do państwa. A naszym zadaniem, nabierającym 
coraz większego znaczenia w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomiczno-poli-
tycznych, jest przywracanie zaufania do instytucji publicznych. Jesteśmy przecież częścią 
tego państwa, organem, którego celem jest ulepszanie jego funkcjonowania przez wykony-
wanie zadań konstytucyjnych, czyli kontroli. 

To, co nam pozwoli wypełnić to zadanie i co jest trwałe w zmieniających się warun-
kach, to niezmienne poczucie służby Rzeczypospolitej. Wypełnimy je należycie, kierując 
się naszymi wartościami, doskonaląc profesjonalizm.

Naszą rolą, nabierającą coraz większego znaczenia, jest dostarczanie prawdy w cza-
sach, kiedy coraz trudniej o obiektywne i bezstronne źródła informacji. Tym większym 
wyzwaniem jest zapewnienie rzetelności i obiektywności wyników kontroli przekazywa-
nych przez nas społeczeństwu. Jednym z mechanizmów wspomagających osiąganie ja-
kości materiałów Izby jest kolegialność wbudowana w wewnętrzne procedury kontrolne 
– rozumiana jako wieloetapowe, zbiorowe dochodzenie do ostatecznych wyników kontroli.

I to może jest rola jaką mamy do spełnienia po stu latach istnienia, w coraz bardziej 
podzielonym i coraz mniej rozumiejącym się społeczeństwie, podobna do tej, jaką pełniła 
NIK w pierwszych latach wolnej, scalającej się po rozbiorach Polski. 

Bardzo nam życzę, abyśmy byli w stanie podołać temu zadaniu. 

Jacek Jezierski, radca prezesa NIK,
pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej,

prezes Izby w latach 2007–2013
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Korupcja to wielowymiarowe zjawisko, utożsamiane z nadużywaniem 
władzy dla realizacji prywatnych celów i interesów. Jest bardzo szko-
dliwe dla państwa i obywateli, zarówno z ekonomicznego, jak  i  spo-
łecznego punktu widzenia. Zakresem obejmuje nie  tylko działania 
o  charakterze przestępczym, ale  również  inne, przybierające formę 
tzw. legalnej korupcji.

Nadużycie władzy publicznej 
elementem korupcji

Próba szerszego ujęcia zjawiska

Państwo 
i społeczeństwo

WALDEMAR WALCZAK

Różne wymiary korupcji
W literaturze przedmiotu można natra-
fić na wiele różnych definicji analizowa-
nego zjawiska. Ta odmienność interpre-
tacyjna i profuzja używanych określeń 

wskazują na złożoność pojęcia korupcji, 
a także jego wieloznaczność. Warto odwo-
łać się tu do poglądu formułowanego przez 
szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
(CBA), który uważa, że „korupcja to wie-
lowymiarowe zjawisko analizowane 
i dia gnozowane w najważniejszych dla 
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funkcjonowania państwa aspektach: spo-
łecznym, etycznym i prawnym”1. Trzeba 
w tym miejscu uzupełnić zacytowaną opi-
nię o kolejną perspektywę postrzegania 
korupcji, a mianowicie w wymiarze eko-
nomicznym2. Do ustawowych obowiąz-
ków CBA3 oraz Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (ABW)4 należy bowiem 
zwalczanie „działalności godzącej w inte-
resy ekonomiczne państwa”, co bezpośred-
nio wiąże się z korupcją. Druga refleksja 
dotyczy tego, że w myśl przywołanych 
twierdzeń nie można zawężać omawia-
nego tematu wyłącznie do czynów opisa-
nych w przepisach Kodeksu karnego (k.k.) 
i ustawy o CBA. Co więcej, dla właściwego 
zrozumienia istoty korupcji, a tym samym 
prawidłowej oceny konkretnych działań, 
decyzji i wzorców zachowań, niezbędne 
jest zdefiniowane tego pojęcia w sposób 
klarowny i precyzyjny. Tylko dookreślone 
zwroty umożliwią dokonanie poprawnej 
charakterystyki zgłębianego problemu. 

W najnowszym rządowym dokumen-
cie, czyli tzw. Strategii Antykorupcyjnej 
na lata 2018–2020, zawarto następu-
jące twierdzenia: „potocznie korupcja 

1 Mapa�korupcji.�Zwalczanie�przestępczości�korupcyjnej�w�Polsce�w�2016�r., Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
Warszawa 2017, s. 5. 

2 Por. K. Nowakowski: Korupcja�jako�problem�teoretyczny�i�społeczno-ekonomiczny, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” nr 2/1996, s. 77-94; P. Wiatrowski: Prawne,�ekonomiczne�i�socjologiczne�aspekty�
korupcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 776/2008, s. 97-111.

3 Art. 1 ustawy z 9.6.2006 o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1993, t. j.) 
4 Rozpoznawanie,�zapobieganie�i�wykrywanie�przestępstw�godzących�w�podstawy�ekonomiczne�państwa, 

Art. 5 ust. 2 pkt b) ustawy z 24.5.2002 o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1920, t. j.).

5 Uchwała nr 207 Rady Ministrów z 19.12.2017 w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji 
na lata 2018–2020 (M.P. 2018 poz. 12), s. 7. 

6 W. Walczak: Działania�analityczno-informacyjne�identyfikujące�mechanizmy�korupcyjne�w�procesach�zarzą-
dzania, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 16/2017, s. 56.

7 E. Łętowska: Korupcja�staje�się�narzędziem�władzy, 12.4.2018, OkoPress, źródło: https://oko.press/prof-let-
owska-korupcja-staje-sie-narzedziem-wladzy-mamy-instytucjonalizacje-kija-i-marchewki/, dostęp: 30.11.2018.

jest identyfikowana przede wszystkim 
z wręczaniem i przyjmowaniem łapówek. 
Nieco rzadziej kojarzy się z innymi zacho-
waniami, takimi jak protekcja, nepotyzm 
czy kumoterstwo”5. Z uwagi na powyższe 
przesłanki, korupcja musi być postrzegana 
w szerokim ujęciu jako wykorzystywanie 
władzy, wpływów i pozycji zawodowej 
dla realizacji partykularnych celów, pry-
watnych interesów oraz osiągania korzyści 
osobistych i majątkowych przez faworyzo-
waną grupę beneficjentów traktowanych 
w uprzywilejowany sposób. Oznacza to, 
że badane zjawisko obejmuje zakresem 
pojęciowym zarówno działania określa-
ne mianem przestępstw korupcyjnych, 
jak również wszystkie pozostałe formy 
tzw. legalnej korupcji, która nie jest sank-
cjonowana w przepisach Kodeksu karnego6.

Ewa Łętowska wyraża kategoryczną 
opinię, uznając, że „korupcja staje się na-
rzędziem władzy. Mamy instytucjonali-
zację kija i marchewki”7. Ta wypowiedź 
ma szczególny charakter, wykraczający 
poza tradycyjne rozumienie korupcji, 
przez odniesienie tego zjawiska do polityki 
państwa jako takiego wobec określonych 
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grup społecznych. Trzeba jednak wyjaśnić, 
że autorka wypowiedziała swoje zdanie 
w określonym kontekście sytuacyjnym, 
co może wywołać polemikę z kilku po-
wodów. Po pierwsze, niesłuszne jest ro-
zumowanie, że korupcja w owej formie 
dopiero teraz się ujawniła, gdyż wykorzy-
stywanie władzy dla partykularnych celów 
nie jest nowym zjawiskiem. 

Podobnie można skomentować pogląd 
E. Łętowskiej: „wkraczamy na ścieżkę oli-
garchizacji władzy, a korupcję – w szero-
kim znaczeniu przekupywania całych 
grup, czyni się narzędziem polityki pań-
stwa”8. Po drugie, nie można ograniczać 
pola widzenia jedynie do zdarzeń zwią-
zanych z funkcjonowaniem jednej kate-
gorii organizacji – „korupcja jako metoda 
zarządzania judykatywą”9. Analogiczne 
zjawiska, wzorce zachowań i procesy mogą 
ujawnić się we wszystkich podmiotach, 
jakie funkcjonują w gospodarce, zarówno 
w sektorze publicznym, jak i prywatnym. 

Dla prowadzonych rozważań najważniej-
sze znaczenie ma to, aby korupcję trafnie 
rozpoznawać w odniesieniu do jej konkret-
nych przejawów, jakie występują na po-
ziomie organizacji10 oraz w gospodar-
ce11, a także prawidłowo identyfikować 
główne cele, które dzięki niej są osiąga-
ne. Odzwierciedleniem korupcji wszech-
obecnej i występującej w największej skali 

8 Tamże. 
9 Tamże. 
10 R. Krupa, M. Łączek: Zjawisko�korupcji�oraz�jej�wpływ�na�funkcjonowanie�organizacji, „Organizacja i Zarzą-

dzanie” nr 3/2015, s. 79-90.
11 K. Nowakowski: Korupcja�a�instytucje�w�gospodarce, „Ekonomia i Prawo” nr 2/2006, s. 137-159.
12 W. Walczak: Korupcja�jako�sieć�wpływów,�powiązań�i�zależności, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 

nr 19/2018, s. 11-41.
13 L. Bełza: Gra�informacyjna�o�wpływy�i�dominację, „Bezpieczeństwo Narodowe” nr 1/2011, s. 33.
14 K. Skowron: Korupcja�jako�problem�zarządzania�publicznego, „Organizacja i Zarządzanie” nr 2/2015, s. 118.

są funkcjonujące sieci wpływów, powią-
zań i zależności, które nakładają się na siat-
kę przepływów środków finansowych 
na konta wybranych beneficjentów, nale-
żących do tzw. układów zamkniętych12. 
Warto zaznaczyć, że chodzi tutaj o procesy 
tworzenia, rozbudowywania, umacniania 
wzajemnych interesów i ochrony powsta-
łych układów, a także utrzymanie władzy 
i kontroli nad tym imperium. Co ważne, 
wszystkie realizowane w tym celu przed-
sięwzięcia oraz zatwierdzane decyzje 
są wcześniej przemyślane, zaplanowane 
i uzgodnione w wąskim kręgu wtajemni-
czonych. Najczęściej praktyki korupcyjne 
są domeną działań zorganizowanej grupy 
dbającej o realizację partykularnych celów. 
Podobną opinie wyraża Lucjan Bełza: „ko-
rupcja w szerokim znaczeniu jest jednym 
z elementów tworzenia nieformalnych grup 
interesów”13. Krzysztof Skowron dodaje, 
że często stanowią one „rozbudowany, wy-
subtelniony i dobrze zakamuflowany sys-
tem”14. A zatem trzeba z całą mocą podkre-
ślić, że korupcja sprowadza się do działań 
podejmowanych z pełną świadomością 
– są to czyny popełniane z zamiarem bez-
pośrednim i kierunkowym. Innymi słowy, 
są to czyny umyślne i celowe. Powyższa 
konstatacja ma doniosłe znaczenie dla pra-
widłowej percepcji, a także oceny konkret-
nych decyzji i poczynań osób sprawujących 
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władzę publiczną. Główna teza przyjęta 
w pracy zakłada, że szeroko rozumiane 
nadużywanie władzy (wykorzystywanie 
jej dla partykularnych korzyści, interesów) 
jest immanentną cechą każdego zachowania 
kwalifikowanego jako korupcyjne, zarówno 
mającego postać przestępstwa, jak i tzw. le-
galnej korupcji, z tym że nie każdy przypa-
dek nadużycia władzy publicznej jest kwa-
lifikowany na podstawie przepisów prawa 
jako karalna forma korupcji. 

Wykorzystywanie władzy 
dla własnych interesów
W nawiązaniu do przedstawionych rozwa-
żań na temat rozumienia istoty zachowań 
korupcyjnych, można w tym miejscu zacy-
tować opinię Aliny Hussein. Według au-
torki, korupcja będąca patologią władzy, 
jest definiowana jako „nadużywanie funk-
cji publicznych do nielegalnych korzyści 
prywatnych”15. Bardziej szczegółowe ujęcie 
odnajdujemy w rządowym dokumencie 
(w tzw. strategii antykorupcyjnej), w któ-
rym akcentuje się potrzebę wielowymiaro-
wego podejścia do rozpatrywanego zjawi-
ska. Argument potwierdzający słuszność 
wyrażonej tezy zawiera się w następują-
cym zdaniu: „Istnieje wiele form korupcji, 
wśród których na przestrzeni ostatnich lat 
najczęściej są wymieniane m.in.: protekcja, 
nepotyzm i kumoterstwo”16. 

Nepotyzm opisywany jest jako „nad-
używanie zajmowanego stanowiska 

15 A. Hussein: Bezpieczeństwo�antykorupcyjne�dla�rozwoju, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 
Lublin – Polonia, Sectio H” nr 6/2017, s. 118.

16 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 (M.P. 2018 poz. 12), s. 12.
17 Tamże, s. 12. 
18 Tamże, s 12. 

poprzez faworyzowanie protegowanych 
członków własnej rodziny przy osiąga-
niu korzyści materialnych, pozycji spo-
łecznych czy określonych przywilejów”17. 
Nie ma zatem tutaj mowy o nielegalnych 
korzyściach materialnych i nienależnych 
profitach. Wymaga podkreślenia, że nepo-
tyzm w omawianej strategii antykorupcyj-
nej nie jest zaliczany do kategorii zachowań, 
które są penalizowane na gruncie przepi-
sów karnych, niemniej w praktyce mogą 
wystąpić przypadki – zależnie od okolicz-
ności – kiedy czyny określane nepotyzmem 
będą jednocześnie wypełniać znamiona 
przestępstwa nadużycia władzy. 

Kumoterstwo – według rządowego pro-
gramu antykorupcyjnego – „to wzajemne 
popieranie się ludzi związanych ze sobą 
pokrewieństwem, zażyłością lub przy-
należnością do określonej grupy, zwykle 
dla osiągnięcia wyższej pozycji społecznej 
lub zawodowej, a także w celu uzyska-
nia korzyści materialnych, nieopieraja-
ce się na ocenie przydatności i wartości 
tych osób, lecz wyłącznie na fakcie zna-
jomości lub powiązań towarzyskich”18. 
Analizując cytowaną definicję trzeba ko-
niecznie zwrócić uwagę na jej bardzo wy-
mowny końcowy fragment. W myśl takiej 
interpretacji okazuje się, że poplecznic-
two nie będzie utożsamiane z korupcją, 
jeśli dla uzasadnienia określonej decyzji 
personalnej o powołaniu do pełnienia za-
szczytnej funkcji (wyborze na lukratywne 
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stanowisko), zostanie podana stosowna 
argumentacja, tj. odwołująca się do me-
rytorycznych przesłanek wskazujących 
na przydatność beneficjenta na danym 
miejscu pracy. Takie uzasadnienie w wielu 
przypadkach może okazać się jednak wy-
jątkowo złudne i fasadowe. Niewątpliwie 
w ten sposób da się wyjaśnić zasadność 
prawie każdej nominacji, aczkolwiek taka 
eksplikacja nie zawsze będzie stanowić 
odwzorowanie prawdziwych motywów 
przesądzających o wyborze danego kan-
dydata. Wnikliwa obserwacja rzeczywi-
stości dostarcza dużo niepodważalnych 
przykładów, jednoznacznie wskazują-
cych na powiązania, koneksje oraz zna-
jomości jako jedyne relewantne czynniki, 
jakie przesądzają o tym, że spośród tysięcy 
innych wykształconych, kompetentnych 
oraz uczciwych obywateli, akurat dana 
osoba otrzymuje szansę objęcia konkret-
nej synekury, zdobycia lukratywnego zle-
cenia, kontraktu, otrzymania dotacji itd. 
Może się okazać, że znaczenie mają tylko 
układy, protekcja, wpływy i powiązania. 

Interesującym uzupełnieniem prowa-
dzonych rozważań jest zdanie charak-
teryzujące główne założenia dotyczące 
poprzedniej strategii antykorupcyjnej 
na lata 2014–2019: „realizacja niniej-
szego Programu powinna przyczynić 
się do ugruntowania w społeczeństwie 
przekonania, że korupcja jest patolo-
gią, a nie standardem demokratycznego 

19 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019, przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 37 
z 1.4.2014, (M.P. 2014 poz. 299), s. 5. 

20 Sz. Buczyński, A. Banaszkiewicz: Korupcja�osób�na�eksponowanych�stanowiskach�politycznych�z�perspek-
tywy�white�collar�crime, „Journal of Modern Science” nr 4/2012, s. 229-251. 

21 A. Pluskota: Wpływ�korupcji�na�przedsiębiorczość, „Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis” 
nr 334/2018, s. 204. 

państwa, oraz że celem wspólnym wszyst-
kich organów władzy publicznej jest stałe 
jej ograniczanie”19. W powszechnym od-
czuciu korupcja jest bowiem kojarzona wła-
śnie przede wszystkim z osobami na eks-
ponowanych stanowiskach politycznych20. 
Dotyczy poczynań każdej władzy, której 
zachowania dalekie są od standardów de-
mokratycznego państwa prawa. Chodzi 
m.in. o traktowanie instytucji państwa 
jak prywatnego folwarku, a nie jako dobra 
wspólnego (art. 1 Konstytucji RP), naru-
szanie zasad sprawiedliwości społecznej 
(art. 2 Konstytucji RP), działania pozo-
stające w jawnej sprzeczności z gwaran-
cjami równego traktowania przez władze 
publiczne, zasadą równych szans (art. 32 
Konstytucji RP), a także będące wyrazem 
osobliwie i specyficznie pojmowanej troski 
o dobro wspólne (art. 82 Konstytucji RP). 

W literaturze przedmiotu pojawiają się 
z kolei i takie opinie, że „korupcja może 
oddziaływać również pozytywnie na dzia-
łalność gospodarczą i przedsiębiorczość. 
Pozytywne skutki korupcji występują każ-
dorazowo, gdy umożliwia ona prowadzenie 
biznesu lub uzyskanie wyższych docho-
dów, np. w wyniku wygrania przetargu”21. 
Powodem zacytowania takich twierdzeń 
jest wyłącznie ukazanie odmienności ocen 
i przemyśleń pojawiających się w dyskusji 
naukowej na temat konsekwencji rozpa-
trywanego zjawiska. Oczywiście, dzia-
łania korupcyjne zapewniają przewagę 
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nad pozostałymi graczami rynkowy-
mi22, a w konsekwencji prowadzą do po-
nadprzeciętnych korzyści finansowych 
dla osób zaangażowanych w ten proceder. 
Nie zmienia to jednak tego, że na korupcji 
zyskują tylko jednostki, a straty ponosi 
całe państwo, a tym samym pozostali, 
uczciwi obywatele. 

Należy w tym miejscu wyraźnie zazna-
czyć, że autor artykułu ma jednoznacz-
nie negatywne zdanie na temat korupcji. 
Dodatkowo uważa, że powinno się sta-
nowczo zwalczać wszelkie jej przejawy, 
nie tylko czyny noszące znamiona czynu 
zabronionego.

Podobne stanowisko można odnaleźć 
we wspominanym dokumencie rządowym, 
w którym zwrócono uwagę na negatywne 
konsekwencje, jakie wywołują wszystkie 
(bez wyjątku) praktyki korupcyjne: są one 
szkodliwe ekonomicznie, utrudniają pro-
wadzenie działalności gospodarczej, pod-
ważają zasady wolnego rynku, zakłócają 
normalne funkcjonowanie gospodarki, 
wpływając tym samym na opóźnienie 
rozwoju gospodarczego i jego równowa-
żenie23. Te refleksje trafnie opisują istotę 
rozpatrywanego zagadnienia. Powstaje jed-
nak pytanie, czy takie celne spostrzeżenia 
rządu są wystarczające do tego, aby mówić 
o rezultatach efektywnego ograniczania 
skali korupcji w Polsce? Co więcej, przy-
jęta przez rząd strategia antykorupcyjna 

22 K. Mroczek, P. Trąpczyński, A. Więcek: Korupcja�w�biznesie�międzynarodowym�a�zachowania�przedsiębiorstw:�
przegląd�wybranej�literatury, „Studia Oeconomica Posnaniensia” nr 5/2013,s. 36. 

23 Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 (M.P. 2018 poz. 12), s. 12.
24 Tamże, s. 4. 
25 G. Szulczewski: Próba�prakseologicznej�i�etycznej�analizy�nowych�postaci�korupcji, „Prakseologia” nr 160/2018, s. 156. 
26 I. Wysmułek: Corruption�in�schools?�The�scale�and�sources�of�corruption�perceptions�in�Poland, „Edukacja” 

nr 5/2017, s. 43.

w swoich założeniach odnosi się do „kie-
runków działań państwa w obszarze roz-
poznawania, zapobiegania i wykrywania 
przestępstw korupcyjnych”24, a zatem kon-
centruje się wyłącznie na eliminowaniu 
jednej z kategorii korupcji, jaka występuje 
w rzeczywistości.

Grzegorz Szulczewski uważa, że zakres 
czynów wyczerpujących znamiona korup-
cji, jakie są opisane w kilku paragrafach 
Kodeksu karnego, „wyzwala inicjatywę 
takich form przekazywania gratyfikacji, 
które pozwolą uniknąć podejrzeń o przy-
jęcie nienależnej korzyści”25. Te przemy-
ślenia wskazują w jakim kierunku współ-
cześnie ewoluuje ten proceder. Dlaczego 
wobec tego w rządowym dokumencie 
nie wspomina się o potrzebie ogranicza-
nia pozostałych korupcyjnych praktyk? 

Co zatem z legalnymi formami korupcji, 
czy mają się one jeszcze bardziej rozwijać 
i umacniać, gdyż są nieszkodliwe dla pań-
stwa i społeczeństwa? A może są realizo-
wane w interesie publicznym i w trosce 
o dobro wspólne, w myśl zasady, którą 
przywołuje Ilona Wysmułek: im większa 
skala korupcji, tym mniejsze szanse na to, 
że pozostali będą postępować uczciwie26. 
Nie powinno się tych wątków pomijać mil-
czeniem, ponieważ odgrywają istotną rolę. 
Przede wszystkim wpływają na prawidło-
wą percepcję faktów, zdarzeń odnoszących 
się do zakresu oraz form wykorzystywania 
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władzy, co znajduje potwierdzenie w co-
dziennej rzeczywistości.

 Instrumentalne wykorzystywanie zdo-
bytej władzy dla prywatnych korzyści sta-
nowi podstawowy element tzw. legalnej 
korupcji. Rozliczne informacje docierające 
do opinii publicznej mogą skłaniać do re-
fleksji, że jest to zjawisko powszechnie 
występujące w gospodarce, które staje 
się paradygmatem skutecznego działania. 
Tego typu praktyki mają przede wszyst-
kim potwierdzenie w polityce kadrowej, 
a także są w szerokim zakresie stosowane 
w innych procesach decyzyjnych rodzą-
cych określone skutki finansowe. Chodzi 
m.in. o: przetargi, zakupy towarów i usług, 
dotacje, kontrakty, zlecenia, umowy cy-
wilno-prawne zawierane z prywatny-
mi osobami, firmami zewnętrznymi27. 
Najważniejszym elementem jest przejęcie 
władzy i kontroli nad danym podmiotem, 
co w istocie sprowadza się do obsadzenia 
kluczowych stanowisk menedżerskich za-
ufanymi ludźmi, którzy dzięki temu uzy-
skują stosowne uprawnienia do kierowa-
nia instytucją i zaciągania w jej imieniu 
zobowiązań finansowych. 

To jest pierwotny proces w ramach kon-
cepcji zawłaszczania państwa, gdzie zjawi-
ska korupcyjne ujawniają się w tak wyrazi-
stej formie. Najpierw nieformalne wybory 
odbywają się w wąskim kręgu wtajemni-
czonych, a następnie są organizowane zgod-
nie z obowiązującym porządkiem praw-
nym przez osoby, które mają uprawnienia 

27 Por. A. Hussein: Obszary�zagrożenia�korupcją�–�przegląd�badań�NIK�opublikowanych�w�2016�roku, „Kontrola 
Państwowa” nr 5/2017, s. 50-60.

28 Zdarzają się jednak przypadki, kiedy za sprawą mediów do opinii publicznej trafiają informacje zdobyte 
w wyniku podsłuchów na temat przebiegu określonych procesów i towarzyszących im okoliczności. Ujaw-
nione materiały potwierdzają w całości słuszność wyrażanych tez i przemyśleń. 

decyzyjne w tym zakresie. Do opinii pu-
blicznej trafiają wyłącznie informacje 
na temat finalnego efektu zakulisowych 
„ustawek”, uprzednio wyreżyserowanych 
scenariuszy działań. Można zatem powie-
dzieć, że jawny charakter mają rezultaty 
legalnej korupcji, natomiast przebieg zda-
rzeń poprzedzających te działania jest zare-
zerwowany jedynie dla grona wybrańców28, 
znających „od zaplecza” sekrety i okolicz-
ności towarzyszące określonej nominacji. 
Takie zabiegi i czynności zapewne towa-
rzyszą wielu decyzjom kadrowym, z tym, 
że od strony formalno-prawnej są możli-
we w tych sytuacjach, kiedy dany organ 
kolegialny lub jednoosobowy, bądź inna 
upoważniona osoba, ma przyznane odpo-
wiednie kompetencje w zakresie dokony-
wania określonych czynności prawnych. 

Chodzi zatem tutaj o wszystkie roz-
strzygnięcia dotyczące obsady personalnej 
na stanowiskach, gdzie nie są wymagane 
jakiekolwiek procedury tzw. „otwartego 
i konkurencyjnego” naboru. Dla przykła-
du, w formule prawnej tzw. powołania 
na stanowisko dokonuje się wyboru osób 
piastujących najwyższe stanowiska w ad-
ministracji rządowej i wielu podległych 
instytucjach, w ten sam sposób wybierane 
są przez Sejm osoby do pełnienia ważnych 
funkcji państwowych, podobnie wyłania-
ni są kandydaci do zatrudnienia na eks-
ponowanych stanowiskach urzędniczych 
m.in. w Kancelarii Prezydenta RP, Prezesa 
Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, w Biurze 
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Trybunału Konstytucyjnego lub Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, itd. Podobnie 
powołuje się skład zarządu samorządu wo-
jewództwa i powiatu, analogiczne rozwią-
zania stosuje się, aby wskazać członków rad 
nadzorczych i zarządów spółek z udziałem 
państwowych osób prawnych, władz fun-
dacji utworzonych przez spółki z udziałem 
Skarbu Państwa, osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska w służbie cywilnej 
i wielu innych podmiotów. 

Każdy z wyżej wymienionych przykła-
dów charakteryzuje się tym, że osoby po-
tencjalnie zainteresowane objęciem stano-
wiska bądź funkcji w strukturach władzy 
państwowej, podległych agencjach, spół-
kach, nie mają nawet w teorii równych 
szans. Jest to o tyle symptomatyczne, 
że w art. 60 Konstytucji RP wyraźnie za-
pisano, że: „Obywatele polscy korzystający 
z pełni praw publicznych mają prawo do-
stępu do służby publicznej na jednakowych 
zasadach”29. Podejmując próbę udzielenia 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego mało kto 
zwraca uwagę na ten istotny szczegół wyni-
kający wprost z przepisów Konstytucji RP, 
można powiedzieć, że ukształtowany od lat 
sposób rozumienia zasad demokratyczne-
go państwa prawa doprowadził do tego, 
że powszechnie akceptuje się to, iż ekipa 
polityczna wygrywająca wybory może do-
wolnie kreować obsadę najważniejszych 
stanowisk w państwie. 

Innymi słowy, jedynym i całkowicie wy-
starczającym uzasadnieniem dla wszyst-
kich decyzji personalnych, które mają wy-
soce uznaniowy, stronniczy i arbitralny 

29 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 (Dz.U z 1997 r. nr 78 poz. 483, ze zm.).

charakter, jest to, że zostały podjęte zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa, 
przez osobę posiadającą stosowne upraw-
nienia. A zatem nie można podważać, bądź 
kwestionować prawidłowości tych proce-
dur pod względem formalno-prawnym, 
aczkolwiek owe nominacje trzeba postrze-
gać w ujęciu systemowym. 

Każdej desygnacji towarzyszą odmienne 
okoliczności i uwarunkowania. Wspólne 
dla wszystkich procesów jest z kolei to, 
że zawsze występuje osoba, bądź grupa 
osób popierająca daną kandydaturę, widząc 
w tym również szanse na realizację okre-
ślonych celów prywatnych. W praktyce 
mamy do czynienia z sytuacją wywierania 
wpływu na przebieg zdarzeń, ścierania 
się rozmaitych interesów, a także z proce-
sem tworzenia sieci powiązań i zależno-
ści. Ważne jest, kto bezpośrednio wska-
zuje, poleca, udziela rekomendacji, do ja-
kiej większej grupy wsparcia przynależy 
protektor – czyje reprezentuje interesy, 
jakie dzięki nominacji swojego człowieka 
zyskuje szanse rozbudowywania układu 
i umacniania koneksji. Wykorzystywanie 
władzy w efekcie generuje korzyści oso-
biste, a także wymierne profity ekono-
miczne dla osób trzecich oraz decydenta. 
Formalne decyzje będące konsekwencją 
wcześniej poczynionych ustaleń są dzia-
łaniami mającymi legitymację prawną, 
co sprawia, że trudno w tym przypadku 
formułować zarzuty o nielegalne naduży-
wanie władzy. Są to bowiem czynności 
realizowane zgodnie z przyznanym za-
kresem kompetencji – decyzje podejmują 
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upoważnione do tego osoby, na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

Jeśli jednak przyjmiemy poszerzoną 
optykę i ze zrozumieniem przeczytamy, 
jakie założenia legły u podstaw funkcjono-
wania służby cywilnej, zgodnie z brzmie-
niem art. 153 Konstytucji RP oraz art. 1 
ustawy o służbie cywilnej, która została 
ustanowiona „w celu zapewnienia zawo-
dowego, rzetelnego, bezstronnego i poli-
tycznie neutralnego wykonywania zadań 
państwa”30, wówczas ocena prawna okre-
ślonych decyzji personalnych będzie dwu-
znaczna. Gdy w nominacjach na wysokie 
stanowiska kierownicze w służbie cywil-
nej daje się wyraźnie zauważyć prymat 
i politycznych preferencji i prywatnych 
interesów, to takie postępowanie można 
postrzegać w kategorii rażącego, świado-
mego nadużycia uprawnień, które pozo-
staje w ewidentnej sprzeczności z art. 1 
ustawy o służbie cywilnej. Innymi słowy, 
należy takie czyny traktować jako narusze-
nie zasady nakazującej rzetelne, bezstronne 
i politycznie neutralne wykonywanie zadań 
państwa. Dodać trzeba, że są to poczyna-
nia w pełni świadome i celowe. 

Na tym tle rodzi się bardzo ważne py-
tanie: czy ewidentne i udowodnione po-
dejrzenia o stronniczość, partyjną intere-
sowność przy podejmowaniu określonych 
decyzji kadrowych, mogą być traktowane 
jako niedozwolone, tzn. karalne nadużycie 
władzy? To jest w gruncie rzeczy niezwy-
kle trudna i złożona materia odnosząca 
się do zakresu odpowiedzialności osób 
zajmujących eksponowane stanowiska 

30 Ustawa z 21.11.2018 o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 106, t.j.). 
31 Ustawa z 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260, 1669, t.j.)

państwowe. Oczywiście na tak posta-
wione pytanie będą padały różne odpo-
wiedzi. Przeciwnicy traktowania takich 
zachowań w kontekście karalnych nadużyć 
będą podnosili argumenty, że każdy pra-
codawca ma swobodę w doborze współ-
pracowników i nie można czynić zarzutów, 
że decydent chce się otaczać zaufanymi 
osobami z kręgu znajomych z określonego 
środowiska politycznego, zawodowego, 
bądź grupy towarzyskiej. 

Patrzący na to z innej perspektywy po-
wiedzą, że skoro ustawa o służbie cywil-
nej jest obowiązującym prawem, to mamy 
do czynienia z kategorycznym nakazem 
bezstronnego postępowania jako bezwa-
runkowym obowiązkiem osoby piastu-
jącej dane stanowisko, z którego zajmo-
waniem wiążą się stosowne uprawnienia 
decyzyjne. Przyjmując taki tok myślenia 
możliwe jest w ramach czynności kon-
trolnych przeprowadzanie oceny podej-
mowanych decyzji kadrowych nie tylko 
pod kątem uprawnień do dokonywania 
określonych czynności prawnych, ale rów-
nież z uwzględnieniem przestrzegania 
zasad wynikających z art. 1 ustawy o służ-
bie cywilnej. 

W odniesieniu do instytucji samorzą-
dowych ustawodawca w art. 1 ustawy 
o pracownikach samorządowych stwier-
dza, że przepisy określające ich status po-
wstały „w celu zapewnienia zawodowego, 
rzetelnego i bezstronnego wykonywania 
zadań publicznych przez samorząd tery-
torialny”31. Nie ma tu jednak wzmianki 
o potrzebie przestrzegania neutralności 
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politycznej (w odróżnieniu do służby cy-
wilnej), natomiast pozostaje obowiązek 
„rzetelnego i bezstronnego” zachowania. 
A zatem nominacje na stanowiska kierow-
nicze w samorządzie terytorialnym i pod-
ległych jednostkach, a także wyznaczanie 
osób do rad nadzorczych oraz zarządów 
spółek komunalnych, będące jaskrawym 
i niepodważalnym pogwałceniem zasady 
bezstronności, można oceniać jako świa-
dome nadużywanie władzy publicznej dla 
realizacji partyjnych interesów. Praktyka 
prokuratorsko-sądowa dowodzi, że opi-
sywane decyzje są prawnie dozwolone, 
natomiast w mediach są często ujawniane 
i komentowane jako wzorce poplecznictwa 
i kumoterstwa – tzw. legalnej korupcji i po-
wszechnie stosowanej metody działania. 
Wystarczy zadbać o to, aby była podstawa 
prawna legitymizująca transfer środków, 
uzyskiwanie wymiernych korzyści mate-
rialnych przez wybranych beneficjentów. 

Kolejne rozważania warto poświęcić 
kwestii wykorzystywania (nadużywania) 
władzy podczas procedur konkursowych, 
które zgodnie z obowiązującym prawem 
są obligatoryjnie przeprowadzane w okre-
ślonych wypadkach, co wynika wprost 
z przepisów konkretnych ustaw. Można 
w tym miejscu odwołać się np. do orga-
nizacji konkursów na wolne stanowiska 
urzędnicze w samorządzie bądź w służbie 
cywilnej. Powszechną akceptację zyskują 
poglądy, że procesy te są wyreżyserowane, 
a ich rozstrzygnięcie jest z góry wiadome. 
Oznacza to, że pierwotnie w wąskim gronie 
zapada nieformalna decyzja o zatrudnieniu 
danego beneficjenta na konkretnym stano-
wisku, a następnie tej idei zostają podpo-
rządkowane formalne procedury związane 
z opublikowaniem ogłoszenia, powołaniem 

komisji ds. naborów itd. Oczywiście wła-
dze danej jednostki organizacyjnej nigdy się 
nie przyznają, jak wyglądają owe przygo-
towania i zabiegi. Będą natomiast skłonne 
twierdzić, że nie ma najmniejszych po-
wodów, ani podstaw do kwestionowania 
uczciwości prowadzonych postępowań 
rekrutacyjnych, gdyż wszystko odbywa 
się zgodnie z obowiązującym prawem. 
Nie zmienia to jednak, że podstawo-
wym celem tych procesów jest realizacja 
od strony formalno-prawnej poczynionych 
uprzednio nieformalnych ustaleń. Liczy się 
sprawność i skuteczność. Intencją działań 
jest rozbudowa i kontynuacja prywatnych 
interesów oraz wzajemnych korzyści, ana-
logicznie jak w przypadku nominacji nie-
wymagających procedury konkursowej. 

Niezwykle pouczające spostrzeżenia, 
objaśniające istotę otwartych postępowań 
rekrutacyjnych zaprezentowała cytowana 
niżej przedstawicielka wymiaru sprawie-
dliwości. Przywołane refleksje funkcjo-
nariusza publicznego są wyjątkowo traf-
ne i znamienne, zważywszy zwłaszcza 
na to, że dotyczą instytucji, które z zało-
żenia mają być wzorcem praworządności 
i sprawiedliwości. 

SSO Ewa Maciejewska wypowiadając się 
(pluralis majestatis) na temat konkursów 
w sądownictwie, przedstawia następującą 
charakterystykę tych procesów: 

„Raczej nie mamy wątpliwości, że ry-
walizacja o wolne stanowiska sędziowskie 
w sądzie wyższego rzędu, nigdy nie była do-
skonała, w pełni transparentna i nie bu-
dząca wątpliwości co do równych reguł 
gry. Prawdą jest, że w apelacji łódzkiej 
konkursy przed 2015 rokiem były pozor-
ne, w tym sensie, że zawsze preferowany 
był kandydat delegowany. Zwykle też był 
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to jedyny kandydat i choć z punktu widze-
nia merytorycznego, pewnie w 99% przy-
padków nie budził zastrzeżeń, a dodatkowo 
sprawdził się orzekając na delegacji, trzeba 
jednak uczciwie przyznać, że nie wszyscy 
mieli taką samą szansę wykazania się dobrą 
pracą na delegacji, nie wszystkim bowiem 
taką delegację proponowano”32.

Na szczególną uwagę zasługują fragmen-
ty przytoczonej opinii dotyczące braku 
równych szans, pozorności konkursów, 
przygotowaniu ogłoszenia „pod” z góry 
wiadomego kandydata, a także akcepta-
cji środowiska dla takich praktyk, skoro 
zazwyczaj zgłaszał się tylko jeden kandy-
dat. Te zacytowane poglądy mają donio-
słe znaczenie, bowiem w czytelny sposób 
odzwierciedlają sedno decyzji kadrowych 
w praktyce polskiego sądownictwa. Są one 
dodatkowo bardzo wartościowe, gdyż po-
chodzą bezpośrednio od osoby reprezen-
tującej to środowisko, która miała odwagę 
opisać prawdę, a nie tylko powielać teorie 
oderwane od realnych zdarzeń. W nawią-
zaniu do cytowanych stwierdzeń ponownie 
wraca pytanie o prawną ocenę tego typu 
zachowań. Jeśli regułą była sytuacja, kiedy 
na wakujące stanowisko aplikowała tylko 
jedna osoba, to nie można mówić o nad-
użyciu władzy w procesie rozstrzygnięcia 
konkursu. 

Na podstawie przytoczonych opinii 
można natomiast doskonale zorientować 
się, jakie niepisane wzorce kultury orga-
nizacyjnej i mechanizmy postępowania 
są doskonale znane w środowisku sę-
dziowskim. Jeśli dana osoba nie otrzyma 

32 Zob. szerzej: E. Maciejewska: Czy�udało�się�nas�skłócić? sedziowielodzcy.pl, 20.10.2018, źródło:  
http://www.sedziowie.nazwa.pl/nucleus/index.php?blogid=1&archive=2018-10, dostęp: 30.11.2018.

nieformalnego sygnału, że warto, aby wy-
startowała w danym konkursie, to lepiej 
się „nie wychylać”, bo może to zostać 
zapamiętane. Oczywiście, przeciwnicy 
takiego rozumowania będą zgłaszać za-
strzeżenia, że nieuprawnione jest wnio-
skowanie na podstawie jednej wypowiedzi 
medialnej. Niestety, wiedza i doświad-
czenie życiowe nakazują uznać, że opinia 
E. Maciejewskiej jest przemyślana i praw-
dziwa. Co więcej, jest bardzo uniwersal-
na, bowiem takie zabiegi nie odnoszą się 
tylko do konkursów organizowanych w są-
dach, lecz mają szerszy zakres. W innych 
instytucjach można zastosować procedu-
rę wyznaczenia na stanowisko w formu-
le powierzenia obowiązków, a następnie 
po upływie określonego czasu rozpisać 
konkurs na dane stanowisko. 

Wydaje się, że w znacznej liczbie przy-
padków rozstrzygnięcie jest znane jeszcze 
przed ukazaniem się ogłoszenia o konkur-
sie. Trzeba ponadto pamiętać, że kluczo-
wy wpływ na decyzje personalne mogą 
mieć osoby trzecie, od których arbitralnego 
zdania (wywieranego wpływu) de facto 
zależy dana nominacja. A zatem taka de-
cyzja ma charakter uznaniowy i może być 
stronnicza, aczkolwiek w oficjalnym uza-
sadnieniu tego się nie podaje z oczywistych 
względów. 

Nadużycie władzy  
w art. 231 Kodeksu karnego
Przechodząc do analiz dotyczących cha-
rakterystyki postępowania, które może 
być oceniane jako „nadużycie władzy” 
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na podstawie art. 231 k.k., trzeba na wstę-
pie wyjaśnić kilka podstawowych kwe-
stii. Zdaniem Doroty Fleszer termin „nad-
użycie władzy” powinno się stosować dla     
określania wszystkich zjawisk korupcyj-
nych, w tym także do nepotyzmu i kumo-
terstwa33. Z prawnego punktu widzenia 
można polemizować z tym poglądem. Uży-
wanie takiego słownictwa będzie oczywi-
ście w pełni zasadne w kontekście opisu 
patologii sprawowania władzy (zwłaszcza 
publicznej). Jeśli w teoriach naukowych 
popularyzuje się ideę pracy dla dobra 
wspólnego34, to wykorzystywanie wła-
dzy dla prywatnych korzyści i partyku-
larnych interesów (partyjnych, grupowych) 
powinno się określać mianem nadużycia. 
Jest to logiczna argumentacja, odnoszą-
ca się do ogólnego rozumienia tego słowa 
w szerszym znaczeniu. Określenie to różni 
się jednakże od nadużycia władzy analizo-
wanego od strony prawnej35, tj. przesłanek 
jakie wyznaczają zakres odpowiedzialności 
karnej za określone czyny i podejmowa-
ne decyzje. 

Sprawcą czynu zabronionego sankcjono-
wanego przez art. 231 k.k. może być jedy-
nie osoba posiadająca status funkcjonariu-
sza publicznego36, tj. należąca do określo-
nego kręgu osób wymienionych w art. 115 

33 D. Fleszer: Z�problematyki�korupcji�w�administracji�publicznej, [w:] A. Kamińska, E. Kraus, K. Ślęczka (red.): 
Jak�możliwy�jest�dialog? Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014, s. 289. 

34 M. Sekuła: Uczciwość�urzędnicza�w�służbie�dobra�wspólnego, „Annales” nr 2/2006, s. 88. 
35 W ogólnym rozumieniu mówi się o nadużyciach władzy w kontekście określonych nieprawidłowości i patologii, 

a na gruncie prawnym można mówić także o innych przypadkach karalnego nadużycia władzy, tj. jako działań 
o charakterze przestępczym (w określonych okolicznościach, warunkach). 

36 R. Krajewski: Funkcjonariusz�publiczny�i�osoba�pełniąca�funkcję�publiczną�jako�kategorie�prawa�karnego�
istotne�z�perspektywy�funkcjonowania�administracji�publicznej, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Za-
rządzania UKW” 2012, t. 1, s. 12. 

37 P. Nowak: O�zakresie�normatywnym�podmiotu�przestępstwa�nadużycia�władzy, „Studia Prawnicze KUL” 
nr 1/2015, s. 114. 

§ 13 k.k., chociaż zbiór ten zdaniem Pawła 
Nowaka, „nie jest oparty na jednolitych 
przesłankach”37. Uznaje się, że nadużycie 
władzy ma charakter przestępstwa indy-
widualnego, a enumeratywne wskazanie 
w treści art. 115 § 13 k.k. osób będących 
funkcjonariuszami publicznymi ma cha-
rakter katalogu pełnego i zamkniętego. 
Podkreśla się przy tym, że przestępstwo 
kwalifikowane z art. 231 k.k. może zostać 
popełnione zarówno w wyniku podejmo-
wanych działań, jak również z racji zanie-
chania określonych czynności, do których 
podmiot został zobowiązany. Dla oceny 
prawno-karnej czy w danym przypadku 
postępowanie funkcjonariusza publicznego 
wyczerpuje znamiona czynu zabronionego 
polegającego na nadużyciu władzy, istotne 
znaczenie ma precyzyjne ustalenie tre-
ści, zakresu oraz źródeł przysługujących 
mu uprawnień i obowiązków, gdyż dopiero 
na tej podstawie możliwa jest analiza po-
dejmowanych przez niego działań, decyzji, 
pod kątem przekroczenia uprawnień bądź 
niedopełnienia obowiązków. 

Zdaniem podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwości, „w istocie 
przepisu art. 231 k.k. nie chodzi bowiem 
o ogólne uprawnienia i obowiązki zwią-
zane z danym stanowiskiem lub pełnioną 
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funkcją, lecz o uprawnienia i obowiązki, 
które aktualizują się w odniesieniu do kon-
kretnie zaistniałej sytuacji, w jakiej zna-
lazł się funkcjonariusz publiczny w kon-
takcie z interesem publicznym lub prywat-
nym”38. W dalszej części wyjaśnione zostało 
jak należy rozumieć kwestię przekrocze-
nia uprawnień. Chodzi tutaj o podejmo-
wanie przez funkcjonariusza publicznego 
czynności służbowych, które wykraczają 
poza zakres przyznanych mu kompeten-
cji, a także tych działań, które wprawdzie 
są zgodne z posiadanymi uprawnieniami, 
aczkolwiek „do podjęcia których brak 
było podstawy faktycznej lub prawnej”. 
W przypadku niedopełnienia obowiązków 
działania takie polegają na zaniechaniu wy-
konania określonych czynności wynikają-
cych z nałożonych na funkcjonariusza obo-
wiązków służbowych w ogóle lub częściowo, 
jak też „wykonaniu ich w sposób niewła-
ściwy, nienależyty, sprzeczny z ich istotą 
lub charakterem, czy też z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa”39. 

Znamienne przemyślenia na ten temat 
wyraża Agnieszka Barczak-Oplustil. 
Zdaniem autorki, „nakaz poszanowania 
godności człowieka czy też zakaz nie-
równego, dyskryminującego traktowania 
skierowany jest także do funkcjonariuszy 

38 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację nr 7675 w sprawie ewen-
tualnych zmian legislacyjnych w Kodeksie karnym, Warszawa, 12.12.2016, źródło: http://www.sejm.gov.
pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=12E2E906, dostęp: 30.11.2018.

39 Tamże. 
40 A. Barczak-Oplustil: Naruszenia�Konstytucji�RP�a�zakres�odpowiedzialności�funkcjonariusza�publicznego�

z�art.�231�k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” z. 4/2017, s. 143. 
41 Tamże, s. 144.
42 J. Gaweł: Przekroczenie�lub�niedopełnienie�uprawnień�przez�funkcjonariusza�Policji�jako�przestępstwo, [w:] 

M. Giżyńska, D. Ossowska-Salamonowicz, F. Freitag, M. Malessa, K. Pawikowski (red.): Odpowiedzialność�
prawna�funkcjonariuszy�publicznych.�Wybrane�zagadnienia, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie, Olsztyn 2017, s. 138-139. 

publicznych i jego naruszenie w trakcie 
wykonywania obowiązków służbowych 
stanowi niedopełnienie obowiązków służ-
bowych, o których mowa w art. 231 k.k.”40. 
Na podkreślenie zasługuje dalsza część 
argumentacji, a mianowicie „wtórne zna-
czenie ma, czy źródłem tych obowiązków 
będą bezpośrednio przepisy Konstytucji, 
przepisy ustaw szczególnych, czy przyjmie-
my, że wynikają one z samej istoty urzędo-
wania”41. Zgadzając się z poglądami cyto-
wanej autorki, warto dostrzec, że w myśl 
tej interpretacji wiele czynności i decyzji 
podejmowanych przez funkcjonariuszy 
publicznych należałoby ocenić właśnie 
w kategorii karalnego nadużycia władzy, 
a nie tylko drobnych uchybień bądź nie-
prawidłowości. 

Przesłanką odpowiedzialności funk-
cjonariusza publicznego z art. 231 k.k. 
jest działanie na szkodę interesu publicz-
nego lub prywatnego. Joanna Gaweł wy-
jaśnia, że owo działanie na szkodę „na-
leży rozumieć jako takie zachowanie, 
które stwarza potencjalne zagrożenie 
dla dobra, czy to sfery publicznej czy pry-
watnej. Nie musi zatem dojść do skut-
ku materialnego w postaci wystąpienia 
szkody, bowiem już samo zagrożenie sta-
nowi przesłankę odpowiedzialności”42. 
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Należy zaznaczyć, że określenie nawią-
zujące do „interesu publicznego” jest ter-
minem wieloznacznym i niedookreślonym, 
co przekłada się na to, iż pojęcie to może 
być odmiennie rozumiane oraz interpre-
towane w zależności od przyjętych kryte-
riów oceny, a także od osoby, która wyra-
ża swoje sądy wartościujące43. Agnieszka 
Liszewska przytacza opinie przedstawicie-
li doktryny i judykatury, w myśl których 
znamię „działa na szkodę” charakteryzu-
je jedynie zachowanie sprawcy, a nie sku-
tek tego zachowania”44. Istotne znaczenie 
dla prowadzonych rozważań ma stanowi-
sko wyrażone w Uchwale składu siedmiu 
sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 
2013 r.45 Główna teza składu orzekające-
go zawarta jest w następującym zdaniu: 
„występek określony w art. 231 § 1 k.k. 
należy do przestępstw z konkretnego na-
rażenia na niebezpieczeństwo, a więc ma-
terialnych, znamiennych skutkiem, któ-
rym jest wystąpienie niebezpieczeństwa 
powstania szkody w interesie publicznym 
lub prywatnym”46.

Zaprezentowane stanowisko sądu de facto  
stanowi jednolitą wykładnię sporów 

43 W. Walczak: Odpowiedzialność�funkcjonariusza�publicznego�za�podejmowane�decyzje�zarządcze�będące�
nadużyciem�władzy, „Wiedza Prawnicza” nr 6/2013, s. 76. 

44 A. Liszewska: Przestępstwo�nadużycia�władzy�przez�funkcjonariusza�publicznego�–�problemy�z�wykładnią�
art.�231�§�1�k.k., „Kontrola Państwowa” nr 5/2014, s. 79. 

45 Sygn. akt I KZP 24/12.
46 Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24.1.2013 (sygn. akt I KZP 24/12), źródło:   

http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=175-16544171 
-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2013, dostęp: 30.11.2018.

47 P. Nowak: Skutkowe�czy�formalne�przestępstwo�nadużycia�władzy, „Roczniki Nauk Prawnych” nr 1/2015, s. 43-60. 
48 W. Walczak: Odpowiedzialność�funkcjonariusza�publicznego..., op. cit., s. 81-82.
49 M. Filipczak: Odpowiedzialność�karna�a�brak�zagrożenia�dla�dobra�prawnego�przy�przestępstwach�abstrakcyj-

nego�narażenia�na�niebezpieczeństwo, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” nr 77/2016, s. 49-71. 
50 M. Małecki: Interpretacja�art.�231�§�1�k.k.�Rzecz�o�uzasadnieniu�i�konsekwencjach�uchwały�siedmiu�sędziów�Sądu�

Najwyższego�z�24�stycznia�2013�r.�(I�KZP�24/12), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” z. 1/2014, s. 120. 
51 Tamże. s. 120. 

naukowych o formalny bądź materialny 
charakter47 czynu opisanego w art. 231 § 1 
k.k. W ocenie Sądu Najwyższego, znamię 
„działa na szkodę” wymaga wystąpienia 
realnego, a jednocześnie odrębnego od sa-
mego zachowania się sprawcy, zagrożenia 
dla interesu publicznego lub prywatnego, 
będącego konsekwencją niewłaściwego 
postępowania funkcjonariusza publicz-
nego. Dlatego przepisu art. 231 § 1 k.k. 
(podobnie art. 231 § 2 k.k.) nie można zali-
czyć do kategorii przestępstw formalnych 
z abstrakcyjnego narażenia dobra chronio-
nego prawem48. Innymi słowy, art. 231 k.k. 
nie odnosi się do tzw. przestępstw abstrak-
cyjnego narażenia na niebezpieczeństwo49. 
Mikołaj Małecki wyjaśnia, że rozstrzygnię-
cie sądu prowadzi do wniosku, że „art. 231 
§ 1 k.k. jest typem przestępstwa skutko-
wego”50. Uznanie tego powoduje istotne 
implikacje. Przypisanie sprawcy opisanego 
w ustawie skutku zdaniem M. Małeckiego 
„zależy nie tylko od stwierdzenia faktycz-
nego (empirycznego) związku działania 
ze skutkiem, ale również od wykazania 
związku normatywnego (relacji sprawstwa) 
między czynem a skutkiem”51. 
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Na gruncie art. 231 k.k. pojęcie szkody 
jest szeroko rozumiane, a zatem będzie 
dotyczyć czynów, które wyrządzają szkodę 
materialną (majątkową), jak również nie-
materialną (niemajątkową, np. krzywda 
moralna). Ma to związek z różnym charak-
terem dóbr, którym to przestępstwo może 
zagrażać. Nadużycie władzy występuje 
w dwóch typach podstawowych (art. 231 
§ 1 k.k., art. 231 § 3 k.k.) oraz w jednym 
typie kwalifikowanym (art. 231 § 2 k.k.). 
Do pierwszej kategorii zalicza się umyśl-
ne, a także nieumyślne przekroczenie 
uprawnień lub niedopełnienie obowiąz-
ków przez funkcjonariusza publicznego. 
Z typem kwalifikowanym (tj. z art. 231 
§ 2 k.k.) mamy do czynienia w sytuacji, 
kiedy funkcjonariusz publiczny dopuszcza 
się umyślnego przekroczenia uprawnień 
lub niedopełnienia obowiązków w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej lub oso-
bistej (tj. uzyskania bezprawnej korzyści 
dla siebie lub przysporzenia takich niena-
leżnych profitów komuś innemu – art. 115 
§ 4 k.k.). Przestępstwo sankcjonowane 
na gruncie art. 231 § 2 k.k. można po-
pełnić jedynie z zamiarem bezpośrednim 
kierunkowym, co ma istotne znaczenie 
dla oceny prawno-karnej określonych za-
chowań.

Czyn zabroniony kwalifikowany 
z art. 231 § 1 k.k. jest zaliczany do kate-
gorii przestępstw umyślnych, które mogą 
być popełnione zarówno z zamiarem bez-
pośrednim i z zamiarem ewentualnym. 
Pierwszy przypadek ma miejsce w sy-
tuacji, kiedy funkcjonariusz publiczny 

52 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację nr 7675 w sprawie ewen-
tualnych zmian legislacyjnych w Kodeksie karnym, Warszawa, 12.12.2016.

jest świadomy, że przekraczając upraw-
nienia lub nie dopełniając ciążących na nim 
obowiązków, swoim zachowaniem (dzia-
łaniem bądź zaniechaniem) sprowadza za-
grożenie dla dobra publicznego lub pry-
watnego. Drugi będzie występował w oko-
licznościach, kiedy sprawca przewiduje 
możliwość popełnienia czynu zabronione-
go, a mimo to akceptuje i godzi się na taki 
stan rzeczy. 

Tak zwane nieumyślne nadużycie wła-
dzy zostało zdefiniowane w art. 231 § 3 
k.k. W praktyce odnosi się do przypadków 
błędnej oceny zakresu uprawnień lub obo-
wiązków funkcjonariusza publicznego, 
a także niezachowania należytej staranno-
ści w danych okolicznościach. Nie wystę-
puje tutaj jednak umyślny zamiar działania 
na szkodę interesu publicznego lub prywat-
nego, a popełniany czyn jest wynikiem nie-
dbalstwa (braku ostrożności). Aby można 
było funkcjonariusza publicznego pocią-
gnąć do odpowiedzialności na podstawie 
art. 231 § 3 k.k. musi wystąpić tzw. „istot-
na szkoda” po stronie pokrzywdzonego. 
Jest to warunek konieczny z punktu wi-
dzenia tego przepisu k.k. Problem polega 
na tym, że w przepisach prawa nigdzie 
nie doprecyzowano, jak należy rozumieć 
(interpretować) ową krzywdę, stratę. 
Podkreśla się, że „istotna szkoda jest po-
jęciem ocennym i nie ogranicza się tylko 
do szkody majątkowej, ale swoim zakresem 
obejmuje również szkodę niemajątkową, 
np. wyraźnie odczuwalna, niebagatelna 
krzywda moralna, stanowiąca znaczną 
dolegliwość dla strony pokrzywdzonej”52.
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państwo i społeczeństwo   Waldemar Walczak

Na koniec warto zwrócić uwagę na argu-
mentację Sądu Najwyższego zawartą w wy-
roku z 4 maja 2016 r. na temat wytycz-
nych dla zasad interpretowania zachowań 
będących przejawem nadużycia władzy, 
które w syntetycznym ujęciu sprowadzają 
się do następujących konkluzji: 

 • „przypisanie funkcjonariuszowi pu-
blicznemu odpowiedzialności za niedo-
pełnienie obowiązków wymaga ustale-
nia najpierw treści i źródła obowiązków 
tego funkcjonariusza, a następnie oceny, 
czy zarzucane zachowanie naruszyło któ-
ryś z tych nakazów;

 • samo niedopełnienie obowiązków 
nie realizuje znamion czynu zabronione-
go z art. 231 § 1 k.k., gdyż niezbędnym 
jest jeszcze wykazanie działania na szko-
dę interesu publicznego lub prywatnego;

 • funkcjonariusz publiczny musi obejmo-
wać swoim zamiarem zarówno przekro-
czenie uprawnień, czy też niedopełnienie 
obowiązków, jak i to, że działa na szkodę 
interesu publicznego lub prywatnego;

 • ewentualne przekroczenie uprawnień, 
czy też niedopełnienie obowiązków w ro-
zumieniu wyżej wymienionego przepisu 
może zachodzić tylko w dziedzinie dzia-
łalności służbowej oraz obejmować tylko 
te czynności, które wchodziły w zakres 
kompetencji funkcjonariusza i dotyczyły 
osób, dóbr lub faktów, w stosunku do któ-
rych sprawca występuje jako funkcjona-
riusz publiczny, przy czym równocześnie 
należy wskazać na ich powiązanie material-
ne lub formalne z tymi kompetencjami”53.

53 Uzasadnienie Wyroku Sądu Najwyższego z 4.5.2016 (sygn. akt V KK 388/15), s. 5-6.
54 W. Jasiński: Osoby�na�eksponowanych�stanowiskach�politycznych.�Przeciwdziałanie�korupcji�i�praniu�pie-

niędzy, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 15. 

Niestety, w wielu konkretnych sytu-
acjach (tj. w odniesieniu do oceny i kwa-
lifikacji realnych faktów, zdarzeń oraz 
decyzji będących ostentacyjnymi prze-
jawami nadużycia władzy), przepisy prawa 
analizowane na gruncie teorii naukowych 
(logicznego rozumowania i wiedzy) różnią 
się od zasad stosowania określonych prze-
pisów prawa w praktyce. Mówiąc krótko: 
prawo w teorii a prawo w polskiej praktyce 
prokuratorsko-sądowej to dwa odrębne 
zagadnienia problemowe. 

Podsumowanie 
Wszystkie występujące w praktyce for-
my korupcji są bez wątpienia działaniami 
na szkodę państwa i obywateli. Korupcja 
wyznacza zasadniczą linię podziałów 
w państwie i skutecznie dzieli społeczeń-
stwo na ludzi układu: (grupę trzymają-
cą władzę, establishment, nadzwyczajną 
kastę, towarzystwo salonowe, promowa-
ne tzw. elity, autorytety) oraz pozosta-
łych, tj. grupę ludzi blokowanych, mar-
ginalizowanych, a także wyniszczanych 
przez funkcjonujące kamaryle. Wiesław 
Jasiński, analizując negatywne skutki 
korupcji w obszarze społecznym i gospo-
darczym, słusznie zauważa, że „w pierw-
szej kolejności podważa w praktyce za-
sady demokratycznego państwa prawa, 
w tym głównie zasadę równości obywa-
teli wobec prawa”54. Ponadto „dereguluje 
system dystrybucji dochodu narodowego, 
wprowadzając dysfunkcjonalny system 
rozpowszechniania przywilejów, pozbawia 
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zwykłych obywateli korzyści, jakie mogli-
by osiągać z niezakłóconego patologiami 
systemu”55. Te celne uwagi nie odnoszą się 
jedynie do działań o charakterze przestęp-
czym – co wymaga szczególnego podkre-
ślenia – lecz do wszystkich (bez wyjątku) 
odmian praktyk korupcyjnych, a zatem 
również do tzw. legalnej korupcji. 

Niestety, w niektórych przypadkach 
ewidentne i rażące nadużywanie władzy 
publicznej nie jest przez organy ściga-
nia traktowane w kategorii przestęp-
stwa, co sprawia, że pozostaje bezkar-
ne. Wynika to z różnych interpretacji 
prawnych określonych zdarzeń, proce-
sów, decyzji i zależy od tego, czy dane 
postępowanie będzie kwalifikowane 
jako karalne nadużycie władzy, czy je-
dynie nieetyczne jej wykorzystywanie 
dla prywatnych interesów. 

Zdania na temat analizowanego zjawi-
ska będą się również różnić, w zależności 
od tego, kto je wypowiada i z jakiej per-
spektywy postrzega problem. Dla jednych 

55 Tamże, s 15. 

korupcja jest trampoliną do sukcesów biz-
nesowych, akceleratorem ścieżki kariery 
zawodowej, źródłem ogromnych profi-
tów, podstawą do awansów, splendorów, 
a dla pozostałych, uczciwych ludzi patolo-
gią, która uniemożliwia im normalne funk-
cjonowanie, niweczy poniesiony wysiłek. 

Warto na koniec podkreślić, że w prak-
tyce zarządzania korupcja sprowadza się 
do tworzenia, rozbudowywania oraz umac-
niania wielowymiarowej sieci wpływów, 
zależności i powiązań, dzięki której wy-
brani beneficjenci otrzymują transfery fi-
nansowe. Ten sposób działania jest charak-
terystyczny nie tylko dla osób reprezentu-
jących władzę publiczną, lecz występuje 
we wszystkich typach współczesnych 
organizacji. 

dr WALDEMAR WALCZAK 
Katedra Polityki Ekonomicznej
Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe: korupcja, władza publiczna, legalna korupcja, przedsiębiorczość, pranie pieniędzy 

Key words: corruption, public authority, legal corruption, entrepreneurship, money laundering
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Prezes Najwyższej Izby Kontroli pełni funkcję przewodniczącego  
Komitetu Kontaktowego od października 2018 r. do czasu zakończenia 
zebrania Komitetu, zaplanowanego na 27-28 czerwca 2019 r. w Warsza-
wie, którego organizatorem była Izba1. Stan przygotowań do tego zebra-
nia był więc jedną z najważniejszych spraw omawianych podczas narady 
w Bukareszcie.

Zebranie łączników NOK 
Unii Europejskiej

NIK gospodarzem zebrania Komitetu Kontaktowego

Przygotowania do zebrania  KK 
w Warszawie
W Bukareszcie 9-10 kwietnia 2019 r. spo-
tkali się łącznicy najwyższych organów 

1 Zebranie odbyło się po zamknięciu tego wydania „KP”. Relację z zebrania przedstawimy w nrze 4/2019.

kontroli (NOK) państw Unii Europejskiej 
(UE) i Europejskiego Trybunału Obra-
chun kowego (ETO), a także – w cha-
rakterze obserwatorów – łącznicy NOK 

Współpraca
międzynarodowa
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krajów kandydujących i potencjalnie kan-
dydujących do UE2 oraz przedstawiciele  
SIGMA3. 

Łącznik Izby przedstawił wstępny pro-
jekt porządku obrad, którego głównymi 
częściami będą, podobnie jak w wypadku 
poprzednich zebrań Komitetu: 

 • seminarium; 
 • odrębna, nieformalna sesja szefów NOK 

Unii Europejskiej i zebranie łączników 
(równocześnie);

 • sprawozdania i decyzje dotyczące działań 
Komitetu od ostatniego zebrania Komite-
tu, tj. od października 2018 r.; 

 • prezentacje kontroli związanych z Unią 
Europejską, przeprowadzonych przez wy-
brane NOK Unii Europejskiej. 

Temat seminarium to: „Cyfrowa 
Europa –  wyzwania i  możliwości 
dla NOK UE”, jego przewodniczącą 
będzie Tytti Yli-Viikari, kontroler ge-
neralna Finlandii. 

W ramach seminarium, oprócz części 
wprowadzającej i podsumowującej ob-
rady, odbędą się dwa panele dyskusyjne. 
Pierwszy z nich: „Wyzwania i możliwo-
ści przeprowadzania kontroli wykonania 
zadań dotyczących programów unijnych 
i krajowych w obszarze e-administracji 
i cyberbezpieczeństwa” poprowadzi Janar 
Holm, kontroler generalny Estonii. 

Moderatorem drugiego panelu: „Wyzwa-
nia w zakresie kompetencji NOK UE do-
tyczących kontroli cyfryzacji i wykorzy-
stania zasobów cyfrowych w kontrolach” 
będzie Manfred Kraff, dyrektor generalny 

2 Państwa kandydujące do UE: Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja; państwo poten-
cjalnie kandydujące do UE: Bośnia i Hercegowina. 

3 Projekt realizowany przez Komisję Europejską i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD.

Służby Audytu Wewnętrznego Komisji 
Europejskiej. 

Założono, że dyskusja obejmie m.in. ta-
kie kwestie, jak: zmiany w metodyce kon-
troli wynikające z cyfryzacji; nowe metody 
i narzędzia kontroli w nowych technolo-
giach informacyjnych (np. sztuczna inteli-
gencja, technologia łańcucha bloków, wiel-
kie bazy danych); prowadzenie kontroli 
w obszarach, w których podejmowanie 
decyzji jest wspomagane przez sztuczną 
inteligencję; aspekty związane z tradycyj-
nymi metodami kontroli NOK w zakre-
sie cyfrowej UE; dobre praktyki wyko-
rzystania danych cyfrowych przez NOK, 
a także problematyka etycznych aspektów 
cyfryzacji.

Zarówno w części wprowadzającej, 
jak i w panelach dyskusyjnych przewi-
dziano możliwość udziału wszystkich 
uczestników zebrania. 

Projekt tematu 
kolejnego seminarium 
Zwyczajowo na wiosennym zebraniu 
łączników prezentuje się projekt tematu 
seminarium, które odbędzie się podczas 
kolejnego zebrania Komitetu. 

W 2020 r. jego organizacją zajmie się 
Europejski Trybunał Obrachunkowy, dla-
tego łączniczka ETO przedstawiła temat 
seminarium: „Wartość dodana UE”. W pro-
pozycjach unijnych podkreślane jest zna-
czenie wartości dodanej UE jako wiodącej 
zasady. Komisja Europejska zdefiniowa-
ła ją jako „wartość wynikającą z podjęcia 
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działań przez UE, która jest dodatkowa 
w stosunku do wartości, jaką mogłoby 
osiągnąć państwo członkowskie działające 
w pojedynkę lub państwa członkowskie 
działające w grupie”4. Proponowany temat 
jest – zdaniem łączniczki ETO – bardzo 
aktualny, bo UE stoi przed wyzwaniami, 
a w ramach finansowych na lata 2021–2027 
mowa jest o tym, jaki powinien być unij-
ny budżet. 

Łączniczka Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego podkreśliła, że propo-
nowany temat spełnia kryteria wyboru 
na seminaria Komitetu. Właśnie te kryte-
ria były jednym z punktów obrad zebrania 
w Bukareszcie. 

Łącznik NIK przypomniał, że dorocz-
ne zebrania Komitetu powinny koncen-
trować się na kwestiach zgodnych z jego 
misją, w której Komitet zobowiązuje się 
do wspierania dialogu i współpracy w za-
kresie kontroli i związanych z nią działań, 
uzgadniania i propagowania wspólnego 
stanowiska we wszelkich nowych kwe-
stiach dotyczących kontroli i rozliczalno-
ści, a także zapewniania wsparcia dla NOK 
z państw członkowskich oraz z państw 
objętych polityką rozszerzenia Unii Euro-
pejskiej. 

Podkreślił, że najważniejsze jest, aby 
temat seminarium był interesujący i ważny 
dla wszystkich, a zwłaszcza dla większości 
szefów najwyższych organów kontroli Unii 
Europejskiej oraz wywoływał dyskusję 
i otwartą wymianę poglądów. 

4 Źródło: Rozporządzenie�Parlamentu�Europejskiego�i�Rady�w�sprawie�wytycznych�dla�transeuropejskich�sieci�
komunikacyjnych, KOM (2011) 657 wersja ostateczna, Bruksela, 19.10.2011. 

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/2102 z 26.10.2016 w sprawie dostępności stron 
internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. 

Inne tematy
Łącznicy zapoznali się z informacjami 
dotyczącymi działalności grupy roboczej 
ds. VAT. Przedstawiciel Najwyższej Izby 
Kontroli poinformował o spotkaniu plenar-
nym grupy, które odbyło się w Warszawie 
20-21 września 2018 r., na którym NIK 
przejęła od Trybunału Obrachunkowego 
Włoch funkcję przewodniczącego grupy. 
Na spotkaniu w Warszawie NIK przed-
stawiła wyniki ankiety na temat najważ-
niejszych wyzwań związanych z wyłu-
dzeniami tego podatku w poszczególnych 
krajach w ostatnich 10 latach oraz sposo-
bach reagowania na nie. W Bukareszcie 
przewodniczący dwóch podgrup działa-
jących w ramach grupy roboczej ds. VAT 
(łącznik Trybunału Obrachunkowego 
Włoch oraz  łącznik Federalnej Izby 
Obra chunkowej Niemiec) przedstawili 
ich działania. 

Łącznik Powszechnej Izby Obrachun-
kowej Holandii poinformował, że jego 
urząd zobowiązany jest – zgodnie z dyrek-
tywą z 2016 r. w sprawie dostępności stron 
internetowych i mobilnych aplikacji orga-
nów sektora publicznego5 – dostosowywać 
swoje sprawozdania z kontroli do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Zauważył, że po-
zostałe NOK również podlegają tej dyrek-
tywie, w szczególności w razie sporządza-
nia wspólnych raportów z kontroli. 

Łączniczka Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego poinformowała o pra-
cach nad publikacją: „Public Audit in 
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the EU”. Jej pierwotna wersja została 
wydana w 2005 r. – teraz w opracowaniu 
znajdują się najbardziej aktualne infor-
macje na temat sposobu funkcjonowania 
i działalności kontrolnej wszystkich NOK 
UE. Obecnie na stronie Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego znajduje się 
angielska wersja publikacji6, zaś kolejne 

6 <http://publications.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/en/>.

– w językach narodowych – ukażą się 
po przygotowaniu tłumaczeń. 

EWA MIĘKINA 
zastępca łącznika NIK z ETO,
Departament Strategii NIK
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Pierwsze spotkanie szefów najwyższych organów kontroli państw Unii Euro-
pejskiej (wó w c zas: Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej) odbyło się na po-
czątku lat 60. i  od  tego czasu współpracują oni w  ramach Komitetu Kon-
taktowego (KK). W 1977 r. utworzono Europejski Trybunał Obrachunkowy 
(ETO)1, który rok później został członkiem Komitetu. W artykule opisano 
zasady funkcjonowania KK i jego działalność w ostatnich kilkunastu latach.

Struktura i działalność 
Komitetu Kontaktowego

Forum współpracy NOK Unii i ETO

EWA MIĘKINA

Komitet Kontaktowy to apolityczne, nie-
zależne i autonomiczne forum zrzeszają-
ce szefów najwyższych organów kontroli 
(NOK) 28 państw członkowskich Unii 
Euro pejskiej oraz Europejskiego Trybunału 
Obrachun kowego. Zadaniem Komitetu 
jest wzmacnianie współpracy między jego 
członkami w celu poprawy kontroli ze-
wnętrznej i rozliczalności w kwestiach 
związanych z Unią Europejską – jest 
to o tyle istotne, że to państwa człon-
kowskie UE wdrażają ok. 80% budżetu 
UE w ramach zarządzania dzielonego 
z Komisją Europejską. Oprócz wymiany 

1 Krajowe organy kontroli i ETO mają różne kompetencje w zakresie kontroli zewnętrznej, jednak łączy je wspól-
ne dążenie do tego, aby razem działać na rzecz usprawnienia kontroli środków unijnych.

2 Źródło: <https://www.eca.europa.eu/sites/cc/pl/Pages/Mission.aspx>. 

informacji i doświadczeń na temat kon-
troli środków unijnych, Komitet inicju-
je również i koordynuje wspólne działa-
nia NOK, np. kontrole koordynowane 
lub wspólne stanowiska związane z ini-
cjatywami w Unii Europejskiej dotyczą-
cymi zarządzania gospodarczego i finan-
sowego. Wszelkie działania odbywają się 
z poszanowaniem niezależności i mandatu 
poszczególnych NOK. 

Misją Komitetu2 jest:
 • wspieranie dialogu i współpracy w dzie-

dzinie kontroli i związanych z nią działań,
 • uzgadnianie i propagowanie wspólnego 

stanowiska we wszelkich nowych kwe-
stiach dotyczących kontroli i rozliczalności,
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 • zapewnianie wsparcia dla NOK z państw 
członkowskich oraz najwyższych organów 
kontroli z państw objętych polityką roz-
szerzenia UE. 

Struktura organizacyjna
Przewodniczącym Komitetu Kontakto-
wego jest szef najwyższego organu kon-
troli, który reprezentuje Komitet od daty 
jego ostatniego zebrania do czasu zakoń-
czenia kolejnego posiedzenia, za którego 
przygotowanie i prowadzenie odpowiada. 
Do końca czerwca 2019 r. przewodniczą-
cym Komitetu był prezes Najwyższej Izby 
Kontroli. Aby zapewnić spójność działal-
ności Komitetu w perspektywie długo-
falowej, przewodniczący Komitetu jest 
w sta łym kontakcie z poprzednim i przy-
szłym przewodniczącym – tworzą oni  
tzw. Troikę. 

Szefów NOK Unii Europejskiej wspie-
rają stali przedstawiciele, tzw. łączni-
cy, którzy ściśle ze sobą współpracują 
w okresach między kolejnymi zebrania-
mi Komitetu i koordynują jego działa-
nia (m.in. określają i wstępnie wybierają 
działania, o których przeprowadzeniu 
może zdecydować Komitet). Zwykle spo-
tykają się dwa razy do roku: na wiosnę 
w celu uzgodnienia tematów, jakie mają 
być przedmiotem dyskusji na zebraniu 
Komitetu (co do zasady, są to tematy 
o istotnym i aktualnym znaczeniu dla 
NOK UE, ściśle powiązane ze sprawa-
mi unijnymi) oraz na zakończenie zebra-
nia, aby uzgodnić zasady realizacji decyzji 
podjętych przez szefów NOK UE. 

3 <http://www.contactcommittee.eu>, prowadzona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Łącznicy spotykają się również w ramach 
tzw. Troiki+, czyli grupy łączników z NOK 
wchodzących w skład Troiki, łącznika, 
który przewodniczy ich wiosennemu ze-
braniu, a także łączników reprezentujących 
członków Komitetu, którzy biorą aktywny 
udział w organizacji zebrania Komitetu. 

Działania Komitetu Kontaktowego 
wspierają grupy robocze, grupy zadaniowe 
oraz sieci współpracy: są to organy robocze, 
które zajmują się ogólnymi lub szczegóło-
wymi zagadnieniami dotyczącymi kontroli 
środków unijnych lub innymi kwestiami 
będącymi przedmiotem zainteresowania 
szefów NOK. 

Wymiana doświadczeń i  informa-
cji może przybierać różne formy, takie 
jak na przykład: kontrole koordynowane, 
seminaria, warsztaty, ankiety, współpra-
ca z instytucjami UE. Z podejmowanych 
działań organy robocze sporządzają spra-
wozdania, które przedkładane są następnie 
Komi tetowi Kontaktowemu.

Komitet Kontaktowy posiada stronę in-
ternetową3, na której zamieszczane są in-
formacje dotyczące zebrań, oświadczenia 
i uchwały, sprawozdania jego organów ro-
boczych, itp. 

Zebrania 
Komitetu Kontaktowego
Zebrania Komitetu odbywają się zwykle 
raz do roku, choć – w razie pilnej potrze-
by zajęcia stanowiska – Komitet może 
się dodatkowo spotkać lub podjąć de-
cyzję korzystając z procedury pisemnej. 
Głównym punktem każdego zebrania 



132 KONTROLA PAŃSTWOWA

współpraca międzynarodowa   Ewa Miękina

jest seminarium, podczas którego szefo-
wie NOK UE dyskutują o istotnych i ak-
tualnych tematach związanych z kontrolą 
środków unijnych, wzajemną współpracą, 
zmianami w ustawodawstwie unijnym, 
które mogą mieć wpływ na działalność 
najwyższych organów kontroli itp. Ponadto 
przedstawiane są między innymi sprawoz-
dania z działań i wyniki ankiet organów 
roboczych Komitetu, propozycje działań 
na kolejne lata, rezultaty warsztatów/se-
minariów, a także doświadczenia NOK 
w prowadzeniu kontroli z zakresu wyko-
rzystania środków unijnych4. 

W zebraniach uczestniczą również 
– w charakterze obserwatorów – szefo-
wie NOK krajów kandydujących do UE5, 
przedstawiciele SIGMA6, a także zaprosze-
ni, w zależności od tematyki danego posie-
dzenia, goście, np. z Komisji Europejskiej, 
Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Banku Centralnego, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, rządów państw członkow-
skich, itd. Nie rzadziej niż raz na trzy lata 
przewodniczącym i gospodarzem zebra-
nia Komitetu jest Europejski Trybunał 
Obrachunkowy. 

Ostatnie zebranie Komitetu odbyło się 
w czerwcu 2019 r. w Warszawie, w szcze-
gólnym dla Najwyższej Izby Kontroli 
roku, w którym Izba obchodzi 100-lecie 

4 Przykładowo, na zebraniu Komitetu w 2011 r. NIK przedstawiła założenia i wyniki kontroli przygotowania 
polskiej administracji do przewodniczenia Radzie Unii Europejskiej, w 2014 r. – wyniki kontroli przygotowa-
nia systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014–2020, a w 2018 r. – z zakresu zarządzania wyko-
rzystaniem środków UE na lata 2014–2020 w ramach polityki spójności. 

5 Przez kraje te rozumie się kraje, których aplikację o członkostwo w UE przyjęła formalnie do rozpatrzenia 
Komisja Europejska. Są to: Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja. 

6 Wspólna inicjatywa UE i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD) mająca na celu 
wspieranie poprawy zarządzania w sektorze publicznym. 

7 Więcej na temat zebrań Komitetu Kontaktowego zob. E. Miękina: Zebranie�Komitetu�Kontaktowego�–�NOK�
otwierają�się�na�potrzeby�obywateli,�„Kontrola Państwowa” nr 6/2018 i poprzednie. 

swojego powstania. W ramach seminarium 
pt. „Cyfrowa Europa – wyzwania i moż-
liwości dla NOK UE” zostały omówione 
między innymi: prowadzenie przez NOK 
UE kontroli wykonania zadań dotyczących 
programów unijnych i krajowych w obsza-
rze e-administracji i cyberbezpieczeństwa, 
a także wyzwania w zakresie kompetencji 
NOK UE dotyczących kontroli w obsza-
rze cyfryzacji i wykorzystania zasobów 
cyfrowych w kontrolach. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat sze-
fowie NOK UE rozpatrzyli m.in. takie 
tematy, jak7:

2018: Dubrownik, Chorwacja

 • Relacje NOK UE z obywatelami, w tym 
wyzwania, przed jakimi stoją najwyższe 
organy kontroli w dzisiejszym, szybko 
zmieniającym się środowisku UE;

 • Innowacyjne sposoby zaangażowania 
obywateli w celu wzmocnienia wyni-
ków, znaczenia i całego procesu kontrol-
nego NOK.

2017: Luksemburg (ETO)

 • Rola NOK UE i ich możliwy wkład w od-
budowę zaufania publicznego;

 • Doskonalenie komunikacji NOK z oby-
watelami ukierunkowane na budowa-
nie zaufania publicznego do krajowych 
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i ponadnarodowych instytucji administra-
cji rządowej, w tym nowe formy prezen-
tacji wyników kontroli.

2016: Bratysława, Słowacja

 • Polityka energetyczna i klimatyczna UE;
 • Wpływ w pełni zintegrowanego euro-

pejskiego rynku energii na planowanie 
przyszłych kontroli;

 • Kontrole wdrażania polityki energetycz-
nej przez NOK UE.

2015: Ryga, Łotwa

 • Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 
Strategicznych – inicjatywa Komisji Eu-
ropejskiej i Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego podjęta w celu zapewnienia 
wsparcia na pokrycie ryzyka dla długoter-
minowych inwestycji i większego dostępu 
do finansowania ryzyka dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw i spółek o średniej 
kapitalizacji;

 • Zapobieganie i zwalczanie nieprawidło-
wości i nadużyć finansowych oraz współ-
praca NOK z organami ścigania;

 • Wieloletnie ramy finansowe 2014–2020 
w kontekście przeglądu horyzontalnego 
przeprowadzonego przez ETO dotyczącego 

8 Przeglądy horyzontalne to rodzaj publikacji ETO poświęcony ogólnym zagadnieniom opartym na wynikach 
pracy Trybunału oraz zgromadzonej wiedzy i doświadczeniu. Ich zadaniem jest stworzenie podstawy do kon-
sultacji i dialogu z partnerami instytucjonalnymi Trybunału. Umożliwiają Trybunałowi formułowanie uwag 
na temat kwestii, które normalnie nie mogłyby być objęte jego kontrolą.

9 W 2012 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie unii bankowej w celu wzmocnienia regulacji sektora 
bankowego. Jednym z jej elementów jest system nadzoru nad bankami, sprawowany od listopada 2014 r. 
przez Europejski Bank Centralny razem z krajowymi organami nadzoru państw członkowskich strefy euro, 
w ramach tzw. jednolitego mechanizmu nadzorczego. 

10 Rezolucja PE z 4.2.2014 w sprawie przyszłej roli Trybunału Obrachunkowego: <http://www.europarl.euro-
pa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0060+0+DOC+PDF+V0//PL>. 

11 Zainicjowana w 2010 r. przez Komisję Europejską w odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy strategia 
ma na celu podniesienie konkurencyjności UE. Jej pięć celów dotyczy zatrudnienia, badań i rozwoju, klima-
tu i energii, edukacji oraz walki z wykluczeniem społecznym. W latach 2014– 2015 Komisja przeprowadziła 
jej śródokresowy przegląd i postanowiła o kontynuacji.

zagrożeń dla finansowego zarządzania bu-
dżetem UE8;

 • Rozliczalność i mechanizmy kontroli pu-
blicznej nadzoru bankowego w kontekście 
unii bankowej i jednolitego mechanizmu 
nadzorczego9.

2014: Luksemburg (ETO)

 • Wzmocnienie współpracy między naj-
wyższymi organami kontroli a ETO w kon-
tekście rezolucji Parlamentu Europejskiego 
w sprawie przyszłej roli ETO10 oraz prze-
glądu horyzontalnego przeprowadzonego 
przez Trybunał w zakresie mechanizmów 
rozliczalności i kontroli publicznej UE;

 • Rola NOK w monitorowaniu wdrażania 
strategii Europa 202011;

 • Działania NOK w obszarze unii ban-
kowej;

 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej 
o zwalczaniu korupcji w UE, zawierające 
analizę sytuacji w każdym z 28 państw UE. 

2013: Wilno, Litwa

 • Rola NOK w ulepszaniu rozliczalności 
krajów Unii Europejskiej w kontekście per-
spektywy finansowej na lata 2014–2020 
oraz nowego rozporządzenia finansowego 
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zobowiązującego państwa członkowskie 
do przedkładania oświadczeń dotyczących 
zarządzania środkami unijnymi (tzw. de-
klaracji zarządczych) wraz z opinią nieza-
leżnego audytora;

 • Modyfikacja funkcjonowania Komite-
tu Kontaktowego w celu umożliwienia 
mu szybszego reagowania na ewentualne 
zmiany z zarządzaniu gospodarczym UE.

2013: Luksemburg (ETO)  
– zebranie nadzwyczajne

 • Znaczenie odpowiednich mechanizmów 
kontroli i rozliczalności w kontekście unii 
gospodarczej i walutowej oraz zarządzania 
gospodarczego UE.

2012: Estoril, Portugalia

 • Wyzwania dla NOK w związku z no-
wym okresem finansowania w UE na lata 
2014–2020; 

 • Europejskie standardy rachunkowości 
sektora publicznego – plany ich wprowa-
dzenia i konsekwencje dla NOK;

 • Uprawnienia NOK do kontroli i dostę-
pu do organów nadzoru finansowego nad 
sektorem bankowym;

 • Współpraca NOK i krajowych urzędów 
statystycznych. 

2011: Luksemburg (ETO)

 • Wpływ na działalność NOK europejskie-
go semestru12 i innych nowych aspektów 

12 Ang. European�Semester; kilkumiesięczny okres, podczas którego – począwszy od stycznia 2011 r. – od-
bywa się coroczny przegląd polityki budżetowej i strukturalnej państw członkowskich UE w celu wykrycia 
ewentualnych błędów i niespójności. 

13 Stały mechanizm antykryzysowy służący ochronie stabilności finansowej strefy euro, utworzony w 2012 r. 
Więcej na ten temat patrz: E. Miękina: Europejski�Mechanizm�Stabilności�–�nowe�rozwiązania�dla�strefy�euro,�
„Kontrola Państwowa” nr 5/2012.

14 Przyjęty w 2000 r. długofalowy program społeczno-gospodarczy dla UE ukierunkowany na konkurencyjną, 
dynamicznie rozwijającą się i opartą na wiedzy gospodarkę, zrównoważony rozwój, nowe miejsca pracy 

zarządzania gospodarczego UE utworzo-
nych w odpowiedzi na kryzys finansowy 
i gospodarczy z 2008 r.;

 • Projekt rozporządzenia finansowego 
w sprawie budżetu ogólnego Unii Euro-
pejskiej;

 • Europejski Mechanizm Stabilności13. 

2010: Luksemburg (ETO) 
– przewodniczący: NOK Francji

 • Rola parlamentów krajowych po Trak-
tacie lizbońskim oraz współpraca z NOK;

 • Projekt zmian w unijnym rozporządze-
niu finansowym przewidujących m.in. roz-
szerzenie obowiązków państw członkow-
skich w zakresie kontroli i audytu wyko-
nania budżetu UE.

2009: Budapeszt, Węgry

 • Rola organów kontroli we wspomaganiu 
prac rządów przeciwdziałających kryzy-
sowi finansowemu;

 • Zagrożenia dla niezależności NOK;
 • Wspólne standardy kontroli i porów-

nywalne kryteria kontroli środków Unii 
Europejskiej.

2008: Luksemburg (ETO)

 • Rola NOK w działaniach na rzecz po-
prawy rozliczalności środków unijnych 
w kontekście przeglądu budżetu unijne-
go na lata 2008–2009 i kontrolowania re-
alizacji strategii lizbońskiej14. 
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2007: Helsinki, Finlandia

 • Zarządzanie ryzykiem, dopuszczalny po-
ziom ryzyka i zintegrowane ramy kontroli 
wewnętrznej w zarządzaniu środkami UE;

 • Rola NOK w działaniach na rzecz po-
prawy rozliczalności środków UE;

 • Polityka informacyjna i tryb planowania 
pracy Komitetu Kontaktowego.

2006: Warszawa, Polska

 • Rola NOK w działaniach na rzecz popra-
wy rozliczalności środków unijnych w kon-
tekście uchwał Parlamentu Europejskiego 
w sprawie absolutorium z wykonania bu-
dżetu ogólnego UE oraz dokumentów Ko-
misji Europejskiej na temat zintegrowanych 
ram kontroli wewnętrznej proponujących 
zmiany w systemach kontroli środków UE;

 • Kontakty NOK z Komisją Europejską;
 • Współpraca NOK i ETO w kontrolach 

Trybunału w państwach członkowskich;
 • Wewnętrzna organizacja Komitetu Kon-

taktowego.

Działalność organów roboczych
Każdy z obecnie działających w ramach 
Komitetu organów roboczych zajmuje się 
konkretnym obszarem dotyczącym za-
gadnień związanych z Unią Europejską, 
który szefowie NOK uznali za szczególnie 
istotny. Grupy robocze i sieci współpracy 
mają raczej stały charakter, zaś grupy za-
daniowe powoływane są do bardziej do-
raźnych tematów. Obecnie działają:

i większą spójność społeczną. Przegląd strategii przeprowadzony w 2005 r. wykazał niewystarczające dzia-
łania na poziomie unijnym i niezrealizowanie przez państwa członkowskie zakładanych reform. 

15 W poprzednich latach przewodniczącymi były NOK: Włoch, Rumunii, Węgier oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
16 Pakt fiskalny to potoczna nazwa Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walu-

towej, podpisanego w 2012 r. przez 25 państw członkowskich UE w celu zwiększenia dyscypliny budżetowej 
w strefie euro.

 • Grupa robocza ds. VAT (przewodni-
czący rotacyjny: Najwyższa Izba Kontroli 
– od września 2018 r.15) to forum wymia-
ny doświadczeń o funkcjonowaniu syste-
mu VAT w Unii Europejskiej. Podzielona 
jest na dwa zespoły: zespół 1. Zajmuje się 
kwestiami dotyczącymi mechanizmu od-
wrotnego obciążenia podatkiem VAT i me-
chanizmu podzielonej płatności jako na-
rzędzi do zwalczania oszustw związanych 
z VAT oraz zespół 2. Do spraw monitoro-
wania rozwoju strategii przeciwdziałania 
oszustwom w VAT na poziomie UE (ze-
spół podejmuje wspólne działania, między 
innymi w zakresie handlu elektroniczne-
go). W 2018 r. Najwyższa Izba Kontroli 
przeprowadziła wśród członków grupy 
ankietę na temat doświadczenia krajów 
UE w zwalczaniu oszustw w podatku VAT. 
Jej wyniki zostały przedstawione na ple-
narnym spotkaniu grupy, które odbyło się 
we wrześniu 2018 r. w Warszawie. 

 • Sieć współpracy ds. kontroli polityki fi-
skalnej (przewodniczący: Urząd Kontroli 
Państwowej Finlandii) działa od 2008 r. 
Jej celem jest wymiana informacji na temat 
me todyki i dobrych praktyk w zakresie 
kontroli krajowej polityki fiskalnej; zaj-
muje się również tematami związanymi 
z wdrażaniem europejskiego zarządzania 
gospodarczego, w tym jednolitego mecha-
nizmu nadzorczego i paktu fiskalnego16 
oraz powiązanych z tym działań NOK. 
Co roku sieć organizuje seminaria, podczas 
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których NOK wymieniają się doświadcze-
niami na temat metodyki kontroli i wy-
ników kontroli. Ostatnie spotkanie sieci 
współpracy odbyło się w marcu 2019 r., 
a jego głównymi tematami była transpa-
rentność polityki fiskalnej i zrównoważone 
fiskalne polityki krajowe.

 • Sieć współpracy ds. kontroli strategii Eu-
ropa 2020 (przewodniczący: Trybunał Ob-
rachunkowy Portugalii) powstała w 2008 r. 
jako forum służące NOK do oceny wdra-
żania działań wynikających ze strategii li-
zbońskiej i strategii Europa 2020. Ułatwia 
wymianę informacji – m.in. w ramach se-
minariów – na temat dobrych praktyk i do-
świadczeń NOK związanych z wdrażaniem 
przez państwa członkowskie krajowych 
wytycznych strategii. Sieć współpracy pra-
cuje obecnie nad sprawozdaniem na temat 
działalności kontrolnej NOK dotyczącej 
strategii Europa 2020. 

 • Grupa zadaniowa ds. europejskiej unii 
bankowej (przewodniczący: Federalna Izba 
Obrachunkowa Niemiec i Powszechna Izba 
Obrachunkowa Holandii) została powołana 
w 2014 r. w celu przygotowania kontroli 
koordynowanej z zakresu nadzoru ban-
kowego oraz zbadania krajowych upraw-
nień NOK UE do kontrolowania nadzoru 
bankowego. W 2017 r. zakończyła kolej-
ną kontrolę nadzoru ostrożnościowego 
nad małymi i średniej wielkości bankami 
w strefie euro po wprowadzeniu jednoli-
tego mechanizmu nadzorczego. Obecnie 
prowadzi kontrolę koordynowaną, która 
ma zbadać przygotowanie europejskich 
i krajowych organów do restrukturyza-
cji i uporządkowanej likwidacji banków. 

 • Grupa robocza ds. zapobiegania i prze-
ciwdziałania nieprawidłowościom i nad-
użyciom finansowym działa od 2015 r. 

pod przewodnictwem Trybunału Obra-
chunkowego Włoch. Koncentruje się na ob-
szarach o kluczowym znaczeniu dla zapo-
biegania i przeciwdziałania nadużyciom 
finansowym; jej zadaniem jest promowa-
nie jednolitego systemu monitorowania 
w państwach członkowskich i sformuło-
wanie propozycji usprawnienia regulacji 
unijnych. Współpracuje z Europejskim 
Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Fi-
nansowych (OLAF). 

 • Sieć ekspertów ds. niezależnej oceny 
krajowych polityk gospodarczych zo-
stała utworzona w 2015 r. z inicjatywy 
Trybunału Obrachunkowego Włoch. 
Służy wymianie doświadczeń o tym, jak, 
a także przy zastosowaniu jakich metod, 
przebiega proces formułowania ocen 
przez NOK. Najczęściej taka ocena zawar-
ta jest w dorocznym sprawozdaniu NOK 
z kontroli wykonania budżetu państwa. 

 • Wspólna grupa robocza ds. działań kon-
trolnych (Joint Working Group on Audit 
Activities – JWGAA) (przewodniczą-
cy: Trybunał Obrachunkowy Rumunii 
i Urząd Kontroli Państwowej Szwecji) 
zrzesza wszystkich członków Komitetu 
i sieć współpracy NOK krajów kandy-
dujących i potencjalnie kandydujących 
do UE (o której mowa jest w dalszej części 
artykułu). W obecnym kształcie funk-
cjonuje od 2002 r. (wcześniej ułatwia-
ła praktyczną współpracę na niewielką 
skalę). W 2004 r. Komitet Kontaktowy 
potwierdził, że JWGAA stanowi kluczo-
wy element systemu po rozszerzeniu Unii 
Europejskiej w maju 2004 r. i jej zada-
niem jest promowanie współpracy między 
Komitetem a wymienioną siecią współ-
pracy, której zapewnia – we współpracy 
z SIGMA, ETO i innymi instytucjami 
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– również wsparcie organizacyjne i tech-
niczne. Grupa ułatwia wymianę doświad-
czeń z zakresu np. kontroli finansowych 
czy wsparcia IT w procesach kontrolnych. 

Grupy nieistniejące  
o znaczącym dorobku
Trwały dorobek Komitetu stworzyły rów-
nież grupy, które zakończyły już swoją dzia-
łalność, takie jak:
1. Grupa robocza ds. funduszy struktu-
ralnych (przewodniczący: Federalna Izba 
Obrachunkowa Niemiec) została powo-
łana w 2000 r. do zbadania, w jaki sposób 
państwa członkowskie analizują zarządza-
nie funduszami strukturalnymi. Działała 
do 2017 r. i do tego czasu przeprowadziła 
szereg kontroli koordynowanych17: 

 • Metoda zapewnienia odpowiedniej 
ścieżki kontroli (2002–2004) – spraw-
dzono, czy państwa członkowskie po-
siadają właściwe systemy kontroli po-
mocy udzielanej w ramach funduszy 
strukturalnych i czy prowadzą nieza-
leżne badania co najmniej 5% transakcji. 
Kontrola – na którą złożyły się kontrole 
krajowe przeprowadzone w 9 państwach 
– potwierdziła zasadniczo prawidłową 
ścieżkę kontrolną i sporządzanie spra-
wozdań z badania 5% transakcji zgodnie 
z rozporządzeniem Komisji nr 438/2001, 

17 Więcej na temat zasad prowadzenia tego typu kontroli zob.: B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Udział�naj-
wyższych�organów�kontroli�w�pracach�grupy�roboczej�Komitetu�Kontaktowego�ds.�funduszy�strukturalnych,�
„Kontrola Państwowa” nr 2/2009. 

18 Raport z kontroli: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959819/1959819_EN.PDF>. 
19 Raport z kontroli: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959834/1959834_EN.PDF>. 
20 Raport z kontroli:< http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959901/1959901_EN.PDF>. 
21 Raport z kontroli: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8729516/8729516_EN.PDF>. 

Zobacz też: B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Szacowanie�kosztów�i�korzyści�działań�kontrolnych,�„Kontrola 
Państwowa” nr 4/2011 lub w wersji angielskiej: Costs�and�beneficts�of�carrying�out�controls�connected�with�
the�Structural�Funds,�ECA Journal, March 2012. 

pomimo wieloznaczności przepisów 
wspólnotowych dotyczących fundu-
szy strukturalnych18; 

 • Procedury identyfikacji nieprawidłowo-
ści, sprawozdawczość i działania następ-
cze (2004–2006) – zbadano wypełnianie 
przez państwa członkowskie obowiązków 
w zakresie wykrywania nieprawidłowo-
ści w wydatkowaniu funduszy struktu-
ralnych, przedkładania Komisji Europej-
skiej sprawozdań o nieprawidłowościach, 
a także działania podejmowane w razie 
stwierdzenia nieprawidłowości19; 

 • Wyniki/skuteczność programów fundu-
szy strukturalnych w obszarze zatrudnienia 
i/lub środowiska (2006–2008) – w kon-
troli wzięło udział 14 NOK, a jej celem 
było zbadanie rezultatów wdrażania pro-
gramów operacyjnych współfinansowa-
nych z funduszy strukturalnych i ocena 
ich skuteczności20; 

 • Koszty kontroli funduszy struktural-
nych (2008–2011) – kontrola miała ocenić 
koszty i korzyści związane z prowadzeniem 
działań kontrolnych w zakresie systemów 
zarządzania i kontroli funduszy struktu-
ralnych w państwach członkowskich21; 

 • Upraszczanie zasad wdrażania funduszy 
strukturalnych (2011–2013) – celem kon-
troli było określenie wpływu, jaki na pań-
stwa członkowskie miało uproszczenie 
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przez Komisję Europejską zasad doty-
czących wdrażania, wydatkowania i roz-
liczania projektów współfinansowanych 
z funduszy strukturalnych w obszarze po-
lityki spójności na lata 2007–2013. Raport 
z kontroli zawiera informacje na temat 
tego, jakie działania upraszczające zasto-
sowano w wybranych państwach człon-
kowskich, korzyści i wady z tym związa-
ne, wnioski wyciągnięte przez instytucje 
zarządzające, certyfikujące i audytujące, 
a także przez beneficjentów22; 

 • Analiza (rodzajów) błędów przy udziela-
niu zamówień publicznych w programach 
współfinansowanych z funduszy struktu-
ralnych (2013–2015) – w kontroli wzię-
ło udział 9 NOK, które zbadały, dlacze-
go beneficjenci nie przestrzegają zasad 
udzielania zamówień publicznych. Każdy 
z uczestników kontroli przeprowadził wła-
sną kontrolę, w której przeanalizował nie-
prawidłowości wykryte przez krajowe sys-
temy zarządzania i kontroli. Porównanie 
wyników w poszczególnych krajach po-
zwoliło ujawnić różnice i podobieństwa 
w państwach członkowskich23;

 • Wkład funduszy strukturalnych w stra-
tegię Europa 2020 w obszarze edukacji 
i/lub zatrudnienia (2015–2017) – celem 
kontroli było dokonanie oceny skutecz-
ności działania administracji publicznej 
dotyczącego zaprojektowania programów 

22 Raport z kontroli: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Final%20report%20WGSF/
FinalReportWGSF _EN.pdf>. Zobacz też: B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Upraszczanie�zasad�wdraża-
nia�funduszy�strukturalnych,�„Kontrola Państwowa” nr 6/2013 lub w wersji angielskiej: Simplification�of�the�
regulations�in�the�Structural�Funds,�ECA Journal, November 2013. 

23 Więcej na ten temat: <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bledy-w-przetargach-unijnych.html>.(w tym raport z kon-
troli). 

24 Raport z kontroli: <https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/The%20Working%20
Group%20on%20Structural%20Funds%20VII%20final%20report/Final_report_CC-OR.pdf. >. 

25 Producing�a�National�SAI�report�on�EU�financial�management,�November�30,�2004:�<http://www.eca.eu-
ropa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959841/1959841_EN.PDF>. 

operacyjnych, wdrażania projektów i osią-
gania rezultatów wydatkowania funduszy 
strukturalnych na zwiększenie zatrudnie-
nia. Zbadano też, czy wydawanie środ-
ków skutecznie przyczynia się do osiągania 
celów strategii Europa 202024. 
2. Grupa zadaniowa ds. europejskich 
standardów rachunkowości sektora pu-
blicznego (przewodniczący: Trybunał 
Obrachunkowy Francji i Federalna Izba 
Obrachunkowa Niemiec) została utwo-
rzona w 2013 r. w celu monitorowania 
procesu wprowadzania tych standar-
dów przez Komisję Europejską. Brała 
czynny udział w pracach grup roboczych 
powołanych przez Komisję Europejską 
do tej inicjatywy. Grupa została rozwią-
zana w 2018 r., jednak zainteresowane 
tym obszarem NOK mogą ze sobą w dal-
szym ciągu nieformalnie współpracować. 
3. Sieć współpracy do spraw krajowych  
raportów o zarządzaniu środkami UE 
(przewodniczący: Powszechna Izba 
Obrachunkowa Holandii) powstała 
w 2003 r. z inicjatywy NOK Holandii, 
który publikował coroczny raport o za-
rządzaniu finansowym UE, w tym o sys-
temach zarządzania, ocenie i kontroli wy-
korzystania środków unijnych w Holandii 
oraz w całej UE. W 2004 r. opracowano 
wskazówki dotyczące struktury raportów 
o zarządzaniu środkami UE25. W kolejnych 
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latach coraz więcej NOK zaczęło publiko-
wać tego typu raporty, początkowo – NOK: 
Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii, a potem 
– NOK: Austrii, Chorwacji, Cypru, Czech, 
Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, 
Słowenii, Węgier i Włoch26. Grupa zakoń-
czyła działalność w 2016 r. 
4. Grupa zadaniowa ds. oceny zasad współ-
pracy w ramach Komitetu Kontaktowego 
(przewodniczący: ETO) działała w la-
tach 2015–2016 i miała za zadanie prze-
analizować i ocenić mocne i słabe strony 
współpracy w ramach Komitetu (zwłasz-
cza od 2010 r.), wyzwania dotyczące 
zwiększenia skuteczności współpracy, 
a także przedstawić propozycje sprostania 
tym wyzwaniom i określić kolejne kroki. 
W 2015 r. grupa przeprowadziła ankietę 
wśród NOK UE, której wyniki pozwoli-
ły sformułować wnioski i zalecenia doty-
czące wzmocnienia współpracy w ramach 
Komitetu. 
5. Grupa robocza ds. wspólnych standar-
dów kontroli i porównywalnych kryteriów 
kontroli opartych na międzynarodowych 
uznanych standardach kontroli dopaso-
wanych do obszaru UE działała w latach 
2006–2010 jako forum wymiany informacji 
na temat wyników kontroli i doświadczeń 
z tym związanych. Jej celem było podnie-
sienie wśród NOK UE wiedzy na temat 

26 Więcej na ten temat zob.: J. Mazur: Zebranie�Komitetu�Kontaktowego�–�najwyższe�organy�kontroli�EU�o�po-
lityce�energetycznej�i�klimatycznej,�„Kontrola Państwowa” nr 6/2016. 

27 Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (ang. International�Organisation�of�Supreme�
Audit�Institutions) utworzona w 1953 r. i zrzeszająca organy kontroli ze 194 państw. NIK jest członkiem za-
rządu INTOSAI. 

28 Checklist�for�use�in�financial�and�compliance�audit�of�public�procurement:�<http://www.eca.europa.eu/sites/
cc/Lists/CCDocuments/9532056/9532056_EN.PDF>. oraz EU�public�sector�procurement�Directive�2004/18/
EC.�Guideline�for�auditors:�<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/9532148/9532148�
_EN.PDF>.

29 Wytyczne: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959843/1959843_EN.PDF>. 

interpretacji i stosowania międzynarodo-
wych standardów kontroli. Grupa opraco-
wała dokumenty na temat praktyk NOK 
w dziedzinie kontroli funduszy i polityk UE 
opartych na standardach INTOSAI27: doko-
nała w nich przeglądu ogólnych wymogów 
dotyczących kontroli środków UE, podała 
przykłady dobrych praktyk oraz przedsta-
wiła informacje dotyczące kontroli zgod-
ności i kontroli wykonania zadań. 
6. Grupa robocza ds. zamówień publicz-
nych została utworzona w 2004 r. w celu 
opracowania i obsługi strony interneto-
wej poświęconej kontroli zamówień pu-
blicznych. Grupa sporządziła m.in. listy 
kontrolne na użytek kontroli finansowej 
zamówień publicznych i przewodnik po za-
sadach zamówień publicznych. Po jej za-
mknięciu w 2008 r. Komitet powołał grupę 
ds. aktualizacji zagadnień związanych z za-
mówieniami publicznymi, która zaktuali-
zowała rezultaty i dane będące wynikiem 
prac poprzedniej grupy, po czym zakoń-
czyła działalność dwa lata później28. 
7. Grupa ekspertów ds. jakości kontroli 
działała w latach 2002–2007. Wypełniła 
swoje zadanie, opracowując wytyczne do-
tyczące jakości kontroli na potrzeby naj-
wyższych organów kontroli29. 
8. Grupa robocza ds. ochrony interesów 
finansowych Wspólnot zajmowała się, 
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od 2001 do 2003 r., określeniem istnie-
jących w każdym państwie członkowskim 
ram ustawowych dla ochrony interesów 
finansowych Wspólnot, struktury i dzia-
łania organu utworzonego w tym celu, 
a także analizą uprawnień i zakresu dzia-
łania NOK na rzecz ochrony tych intere-
sów. Wyniki swojej pracy przedstawiła 
w raporcie na temat ochrony interesów 
finansowych Wspólnot30. 
9. Istotny wkład w prace Komitetu wnio-
sły również działające w ostatnich latach 
grupy, o których mowa w następnym roz-
dziale: grupa zadaniowa do opracowania 
stanowiska w sprawie roli i zadań NOK 
w związku z ich ewentualnym udziałem 
w przyszłych procesach legislacyjnych UE 
(2012–2014); grupa robocza do wskaza-
nia sytuacji, w których nowe regulacje 
zarządzania gospodarczego UE nie zapew-
niają prowadzenia kontroli przez NOK 
(2011–2012); a także grupa zadaniowa 
do zbadania możliwości współdziałania 
NOK UE z Eurostatem i krajowymi urzę-
dami statystycznymi (2011–2012). 

Działania dotyczące zarządzania 
gospodarczego UE
Od czasu kryzysu gospodarczego i finan-
sowego w 2008 r. współpraca w ramach 
Komitetu ma coraz większe znaczenie 
dla NOK: nowe i planowane rozwiązania 
w obszarze zarządzania gospodarczego 
w UE w coraz większym stopniu nawią-
zują do zewnętrznej kontroli publicznej 

30 Raport: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959874/1959874_EN.PDF>. 
31 Oświadczenie: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8247951/8247951_PL.pdf>. 
32 Uchwała: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8284839/8284839_PL.pdf>. 

i mają często bezpośrednie przełożenie 
na działalność kontrolną NOK. Czasami 
brakuje zapisów o kontroli publicznej, 
które powinny – zdaniem NOK – pojawić 
się w ustawodawstwie unijnym. Dlatego 
też Komitet podejmuje konkretne działa-
nia w odpowiedzi na propozycje lub zmiany 
w unijnym zarządzaniu gospodarczym. 

W październiku 2011 r. Komitet wydał 
oświadczenie o znaczeniu europejskiego 
semestru i innych niedawnych wydarzeń 
dotyczących zarządzania gospodarczego 
UE dla NOK państw członkowskich UE 
oraz ETO31, skierowane do Parlamentu 
Europejskiego (PE), Rady Europejskiej, 
Komisji Europejskiej (KE) oraz parlamentów 
i rządów państw członkowskich. Zwrócono 
w nim uwagę na wpływ nowych rozwiązań 
i regulacji z zakresu zarządzania gospodarcze-
go na wykorzystanie środków publicznych, 
w tym na ewentualne ryzyko wystąpienia luk 
w kontroli publicznej. Komitet podkreślił 
znaczenie zapewnienia skutecznej kontroli 
publicznej w odpowiedzi na kryzys finan-
sowy i gospodarczy oraz jego następstwa. 

W tym samym roku Komitet podjął rów-
nież uchwałę dotyczącą oświadczenia NOK 
strefy euro w sprawie zewnętrznej kontroli 
Europejskiego Mechanizmu Stabil ności32 
(EMS), w której poparł apel o zapewnie-
nie odpowiedniej publicznej kontroli ze-
wnętrznej dla tego mechanizmu. Uchwała 
skierowana została do przewodniczące-
go PE, Rady Europejskiej i KE, a także 
do sekretarzy generalnych INTOSAI 
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i EUROSAI33. Pierwotnie EMS nie prze-
widywał udziału NOK w kontroli jego dzia-
łalności, jednak skoordynowane działania 
NOK strefy euro i Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego przy wsparciu Komitetu 
przyniosły wymierny skutek. Przepisy re-
gulujące funkcjonowanie zewnętrznej kon-
troli EMS zostały wprowadzone do przepi-
sów wykonawczych nowej wersji traktatu 
w sprawie EMS z lutego 2012 r. 

Propozycje nowych regulacji unijnych 
dotyczących współpracy z NOK UE w ob-
szarze jakości i wiarygodności statystyki 
krajowej34 skłoniły Komitet do powoła-
nia 2011 r. grupy zadaniowej do zbada-
nia możliwości współdziałania NOK UE 
z Eurostatem i krajowymi urzędami staty-
stycznymi. Grupa – pod przewodnictwem 
Najwyższej Izby Kontroli i Urzędu Kontroli 
Państwowej Danii – opracowała raport 
zawierający przegląd relacji między wy-
mienionymi instytucjami, ustawodawstwa 
unijnego oraz inicjatyw Eurostatu z zakresu 
statystyki sektora rządowego i samorządo-
wego o potencjalnym wpływie na NOK, 
a także konkretne propozycje zwiększe-
nia współpracy35. Choć grupa zakończyła 

33 Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (ang. European�Organisation�of�Supreme�Audit�In-
stitutions)�istnieje od 1990 r. i liczy 50 członków. NIK wchodzi w skład Zarządu EUROSAI.

34 Były to m.in.: Dyrektywa�Rady�2011/85�z�dnia�8�listopada�2011�r.�w�sprawie�wymogów�dla�ram�budżetowych�
państw�członkowskich, w której mowa jest o niezależnych kontrolach systemów rachunkowości publicznej 
sektora instytucji rządowych i samorządowych, które mogłyby być prowadzone np. przez trybunały obra-
chunkowe oraz Rozporządzenie�Parlamentu�Europejskiego�i�Rady�COM(2011)821�z�dnia�23�listopada�2011�r.�
w�sprawie�wspólnych�przepisów�dot.�monitorowania�i�oceny�wstępnych�planów�budżetowych�oraz�zapewnienia�
korekty�nadmiernego�deficytu�w�państwach�członkowskich�strefy�euro przewidujące prowadzenie przez pań-
stwo członkowskie – w koordynacji z krajowym NOK – kompleksowej i niezależnej kontroli rachunków sek-
tora instytucji rządowych i samorządowych na potrzeby procedury nadmiernego deficytu. 

35 Raport:< https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/11403789/11403789_EN.PDF>. 
36 Więcej zob.: O. Leszczyńska-Luberek, J. Mazur: Możliwości�współpracy�najwyższych�organów�kontroli�

i�krajowych�urzędów�statystycznych�państw�UE�w�sprawach�związanych�ze�statystykami�opracowywanymi�
na�potrzeby�unijnej�procedury�nadmiernego�deficytu, „Kontrola Państwowa” nr 3/2013.

37 Raport: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/10112330/10112330_EN.PDF>. 

działalność w 2012 r., Komitet Kontaktowy 
polecił łącznikom monitorowanie jej prac. 
W związku z tym NIK przeprowadziła 
w 2014 r. ankietę wśród NOK UE w celu 
zbadania obecnego stanu ich współpracy 
z krajowymi urzędami statystycznymi36.

W 2011 r. Komitet utworzył również 
grupę roboczą do wskazania sytuacji, 
w których nowe regulacje zarządzania go-
spodarczego UE nie zapewniają prowadze-
nia kontroli przez NOK (miało to miejsce 
np. w przypadku projektowanej wtedy 
unii bankowej). Grupa – pod przewodnic-
twem Powszechnej Izby Obrachunkowej 
Holandii – zbadała uprawnienia do kon-
troli i dostęp NOK do organów nadzoru 
nad rynkiem finansowym37. 

Zmiany i inicjatywy w Unii Europejskiej 
dotyczące nowej architektury gospodar-
czej, fiskalnej i finansowej stały się po-
wodem, dla którego w 2012 r. Komitet 
utworzył grupę zadaniową do opracowania 
stanowiska w sprawie roli i zadań NOK 
w związku z ich ewentualnym udziałem 
w przyszłych procesach legislacyjnych UE. 
Grupa opracowała sugestie i rekomendacje 
dla Komitetu tak, aby mógł skuteczniej 
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i szybciej reagować na pojawiające się nowe 
wyzwania dla zewnętrznej kontroli pu-
blicznej. W rezultacie Komitet utworzył 
tzw. mechanizm wczesnego ostrzegania38 
pozwalający NOK UE na bieżące monito-
rowanie zmian w zarządzaniu gospodar-
czym UE, ze szczególnym uwzględnie-
niem procesów legislacyjnych i procedur 
konsultacji publicznych. Dzięki niemu, 
członkowie Komitetu otrzymali informa-
cje, między innymi na temat posiedze-
nia Parlamentu Europejskiego w sprawie 
zagadnień związanych z kontrolą zaso-
bów własnych UE z tytułu VAT, analizy 
opracowanej przez KE dotyczącej działań 
zmierzających do usprawnienia zarządzania 
gospodarczego w strefie euro czy komuni-
katu KE dotyczącego krajowych deklaracji 
o zarządzaniu środkami UE. 

Pragnąc wyrazić poparcie dla działań 
Rady Europejskiej służących wzmocnie-
nia roli kontroli zewnętrznej w odniesie-
niu do finansów publicznych, Komitet 
Kontaktowy wystosował w czerwcu 2013 r. 
do ówczesnego przewodniczącego Rady 
Europejskiej, Hermana van Rompuy, 
oświadczenie w sprawie znaczenia odpo-
wiednich mechanizmów kontroli i rozli-
czalności w kontekście unii gospodarczej 
i walutowej oraz zarządzania gospodar-
czego UE39. Podkreślono w nim potrze-
bę kompleksowego rozpatrzenia roli pu-
blicznej kontroli zewnętrznej w ramach za-
rządzania gospodarczego UE, na przykład 

38 Resolution�on�the�establishment�of�an�early�warning�mechanism�of�the�Contact�Committee, CC-R-2014-02: 
<http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC-R-2014-02/CC-R-2014-02_EN.pdf>.

39 Oświadczenie: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/12111898/12111898_PL.PDF>. 
40 Oświadczenie: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2015/

CC_SSM_statement_PL.pdf>.

przez stworzenie jednolitych ram dla kon-
troli i rozliczalności oraz uznanie znaczenia 
publicznej kontroli zewnętrznej w prawo-
dawstwie unijnym.

Kroki podejmowane przez Komisję 
Europejską zmierzające do opracowa-
nia standardów rachunkowości sektora 
publicznego dla państw członkowskich 
UE skłoniły Komitet do objęcia swoim 
patronatem seminarium na temat stan-
dardów rachunkowości sektora publicz-
nego, które odbyło się w 2013 r. w Paryżu. 
Po raz pierwszy NOK EU sformułowały 
swoje stanowisko w tej sprawie, pod-
kreślając potrzebę ścisłego monitorowa-
nia zmian mogących przynieść harmo-
nizację praktyk rachunkowości w Unii 
Europejskiej. 

Na zebraniu Komitetu w Rydze w 2015 r. 
szefowie NOK UE zdecydowali o wydaniu 
oświadczenia w sprawie zapewnienia pod-
legających pełnej kontroli, rozliczalnych 
i skutecznych rozwiązań nadzoru bankowe-
go w następstwie wprowadzenia jednolite-
go mechanizmu nadzorczego40. Zwrócono 
w nim uwagę na luki w kontroli i rozliczal-
ności, jakie powstały w wyniku przenie-
sienia odpowiedzialności za nadzór ban-
kowy z organów krajowych na Europejski 
Bank Centralny, i zachęcono do działań 
na rzecz zwiększenia świadomości potrzeby 
zapewnienia odpowiednich mechanizmów 
kontroli i rozliczalności. Oświadczenie 
zostało przesłane do instytucji unijnych, 
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a także do krajowych parlamentów i rzą-
dów państw członkowskich UE. 

Zakończona w 2017 r. przez grupę 
zadaniową ds. europejskiej unii ban-
kowej kontrola nadzoru ostrożnościo-
wego nad małymi i średniej wielko-
ści bankami w strefie euro po wpro-
wadzeniu Jednolitego Mechanizmu 
Nadzorczego wykazała istnienie pew-
nych luk. Dotyczyły one np. braku do-
stępu niektórych NOK do informa-
cji Europejskiego Banku Centralnego 
lub nieposiadania praw do kontrolowania 
tych banków. W związku z tym Komitet 
zdecydował o konieczności powiado-
mienia odpowiednich instytucji euro-
pejskich o tych ustaleniach. W 2018 r. 
wydał oświadczenie w sprawie niedo-
ciągnięć w mechanizmach dotyczących 
kontroli i rozliczalności w ramach nad-
zoru bankowego w strefie euro41, w któ-
rym wezwał rządy państw, parlamenty 
krajowe, a także Parlament Europejski, 
Radę i Komisję Europejską do uspraw-
nienia tych mechanizmów.

NOK krajów kandydujących 
i potencjalne kandydujących
Jednym z celów strategicznych Komitetu 
jest rozwijanie i ułatwianie – w miarę moż-
liwości – współpracy dotyczącej rozwoju 

41 Oświadczenie: https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/CC-
-STATEMENT-SSM-DEFICIENCIES-PL.pdf.

42 Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat 
ogłoszenia przez Kosowo niepodległości. 

43 Making�Supreme�Audit�Institution�Twinning�Successful:�https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
TWINNING/TWINNING_EN.PDF.�

działalności kontrolnej w kontekście unij-
nym z NOK tych państw, które mają zostać 
członkami Unii Europejskiej. 

Sieć współpracy NOK krajów kandy-
dujących i potencjalnie kandydujących 
do UE zrzesza obecnie NOK Albanii, 
Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii, 
Turcji (kraje kandydujące, uczestniczące 
w zebraniach Komitetu jako obserwato-
rzy), Bośni i Hercegowiny (kraj poten-
cjalnie kandydujący) ETO oraz Kosowa42 
(obserwator). W ramach sieci współpracy 
opracowano podręcznik dobrych praktyk 
z zakresu projektów bliźniaczych (twin-
ningowych)43.

Istotnym forum ich aktywnej współ-
pracy z NOK UE i ETO jest, wspomnia-
na wyżej, wspólna grupa robocza do 
spraw działań kontrolnych (JWGAA). 
Szereg konferencji, spotkań, seminariów 
i warsztatów na istotne tematy związa-
ne z kontrolą zorganizowano we współ-
pracy z Europejskim Trybunałem Obra-
chunkowym, SIGMA i/lub innymi naj-
wyższymi organami kontroli UE.

EWA MIĘKINA 
zastępca łącznika NIK z ETO,
Departament Strategii NIK
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Structure and Activities  
of the Contact Committee

A forum of cooperation of the EU SAIs and the ECA

EWA MIĘKINA

The Contact Committee is a non-po-
litical, independent and autonomous 
forum for the Heads of the Supreme 
Audit Institutions (SAIs) of 28 Member 
States of the European Union and the 
European Court of Auditors (ECA). Its 
task is to enhance co-operation among 
its members in order to improve the 
external audit and accountability in 
EU-related issues: it is particularly im-
portant since the EU Member States 
implement around 80% of the EU bud-
get under shared management with the 

1 Although the national audit bodies and the ECA have different competences as regards external auditing, 
they share the common desire to act together for the enhancement of audits of EU funds.

2 Source: <https://www.eca.europa.eu/sites/cc/en/Pages/Mission.aspx>.

European Commission. Apart from the 
exchange of information and experien-
ces on audit of EU funds, the Contact 
Committee also initiates and coordi-
nates common activities of SAIs in the 
EU field such as coordinated audits or 
common positions related to new de-
velopments in economic and financial 
governance. All activities are held with 
respect for independence and mandates 
of individual SAIs. 

The mission of the Contact Committee2 
is to:

 • foster dialogue and co-operation in audit 
and related activities;

The first meeting of the Heads of the Supreme Audit Institutions 
of  the European Union (then: European Economic Community) 
was held at the beginning of the 60’s and since then they have been  
co-operating in the framework of the Contact Committee. In 1977 the 
ECA was established and a year later it joined the Contact Committee 
as its member1. The article describes rules of operation of the Contact 
Committee and its activity over almost two decades.
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A forum of cooperation of the EU SAIs and the ECA
 • establish and promote common posi-

tions on emerging audit and accountabi-
lity issues; 

 • support Contact Committee member 
SAIs and the SAIs of countries subject 
to the EU enlargement policy. 

Organisational structure  
of the Contact Committee
The Chair of the Contact Committee 
is the Head of the SAI representing the 
Contact Committee from the date of its 
last meeting until the end of the following 
meeting, for which preparation and cha-
iring he/she is responsible. Until June 2019, 
the Chair was held by the President of the 
Supreme Audit Office of Poland (NIK). 
With a view to ensuring the consistency 
of the Contact Committee activities in 
a long-term perspective, the Chair ma-
intains efficient communication with the 
previous and incoming chairs – they form 
the so-called Troika. 

The Heads of EU SAIs are supported 
in their activities by permanent repre-
sentatives of the EU SAIs and the ECA, 
so-called Liaison Officers (LOs). They 
cooperate closely in periods in-between 
the meetings of the Contact Committee 
and coordinate its activities (eg. they iden-
tify and pre-select activities which the 
Committee may decide to carry out). 
They usually meet twice a year: in the 
spring to agree on topics which are to be 
the subject of discussion at the Contact 
Committee meeting (as a rule, these are 
topical issues relevant to the EU SAIs and 
closely linked to EU matters), and at the 
end of the meeting to agree on how to 
follow up decisions taken by the Heads 
of EU SAIs. 

The Liaison Officers also meet under the 
umbrella of the so-called Troika+ which is 
a group of LOs from the SAIs – members 
of Troika, a Liaison Officer who chairs 
the spring Liaison Officers' meeting, and 
those LOs from the EU SAIs which take 
an active part in the organisation of the 
Contact Committee meeting. 

The activities of the Contact Committee 
are supported by working groups, task forc-
es and networks: these working bodies 
deal with general or detailed issues on EU 
funds auditing or other issues being a sub-
ject of interest of the Heads of SAIs. The 
exchange of experience and information 
may take on different forms such as co-
ordinated audits, seminars, workshops, 
surveys, cooperation with EU institutions. 
The working bodies develop reports on 
their activities which are later on submit-
ted to the Contact Committee. 

The Contact Committee has its own 
website (administered by the ECA): http://
www.contactcommittee.eu where informa-
tion concerning the meetings, statements 
and resolutions or reports of the Contact 
Committee working bodies is published.

Meetings of the Contact Committee
The meetings of the Contact Committee 
are held normally once a year although – in 
case an urgent position is required – the 
Contact Committee may hold an additio-
nal meeting or take a decision by written 
procedure. The main item on each agen-
da is a seminar during which the Heads 
of EU SAIs discuss relevant and current 
issues related to auditing EU funds, coope-
ration and new developments and arran-
gements in the EU legislation which can 
influence the activities of SAIs, etc. Other 
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topics on the agenda include reporting on 
completed activities and results of surveys 
made by the working bodies of the Contact 
Committee, proposals for activities for the 
upcoming years, outcomes of the work-
shops/seminars, as well as the experience 
of SAIs in audits on the use of EU funds3. 
The meetings are also attended – in the ca-
pacity of observers – by the Heads of SAIs 
of Candidate Countries4, representatives 
of SIGMA5, as well as invited, depending 
on the agenda of a session, guests, eg. from 
the European Commission, the European 
Parliament, the European Central Bank, 
the European Investment Bank, govern-
ments of Member States, etc. At least once 
every three years, the ECA chairs and hosts 
a Contact Committee meeting. 

The last meeting of the Contact 
Com mittee took place in June 2019 
in Warsaw, in a particular year for the 
Supreme Audit Office of Poland, in 
which NIK is celebrating its 100th an-
niversary. The seminar Digital Europe: 
Challenges and Opportunities for EU 
SAIs comprised such topics as the per-
formance audits related to EU and na-
tional programmes in the area of e-gov-
ernment and cybersecurity, as well as 
challenges of EU SAIs’ competence in 
auditing digitalisation and using digital 
resources in audits. 

3 For example, at the meeting in 2011, NIK presented the objectives and results of NIK’s audit on the prepa-
ration of the Polish Government bodies for the Presidency of the EU Council; in 2014 – the results of the 
audit on preparations for implementing the Structural Policy 2014–2020; and in 2018 – on the management 
of the utilisation of the EU funds for 2014–2020 under the Cohesion Policy. 

4 Understood as countries which EU Membership Application was formally accepted by the European Com-
mission for examination. They are: Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey. 

5 Support for Improvement in Governance and Management is a joint initiative of the EU and the OECD. 
6 For more information on the Contact Committee meetings see: E. Miękina: Zebranie�Komitetu�Kontaktowego�

–�NOK�otwierają�się�na�potrzeby�obywateli „Kontrola Państwowa” nr 6/2018 and previous articles.

For the past dozen or so years the Heads 
of EU SAIs discussed such topics as6: 

2018: Dubrovnik, Croatia

 • Interaction of EU SAIs with citizens, inc-
luding challenges the SAIs are facing in the 
current, fast-changing EU environment;

 • Innovative approaches in interaction with 
citizens and their representatives in order 
to enhance the overall result, relevance and 
the whole auditing process of the SAIs.

2017: Luxembourg (ECA)

 • Role of EU SAIs and their possible con-
tribution to restoring public trust;

 • Enhancing SAIs’ communication with 
citizens, focused on building trust in na-
tional and supra-national government in-
stitutions, incl. new ways of presenting 
audit results.

2016: Bratislava, Slovakia

 • EU energy policy and climate;
 • Consequences of a fully integrated Eu-

ropean energy market to design of future 
audits;

 • Audits of implementation of the energy 
policy by the EU SAIs.

2015: Riga, Latvia

 • European Fund for Strategic Investments 
– an initiative of the European Commission 
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and the European Investment Bank un-
dertaken in order to provide risk support 
for long-term investments and increased 
access to risk-financing for SMEs and mid-
-cap companies;

 • Prevention and fight against irregulari-
ties and fraud and SAIs' cooperation with 
law enforcement institutions;

 • 2014–2020 multiannual financial fra-
mework in the light of the ECA landscape 
review of the risks to the financial mana-
gement of the EU budget7;

 • Accountability and public audit arran-
gements concerning banking supervision 
in the light of the banking union and the 
Single Supervisory Mechanism8.

2014: Luxembourg (ECA)

 • Opportunities for enhancing cooperation 
between national SAIs and the ECA in the 
context of the European Parliament reso-
lution on the future role of the Court of 
Auditors9 and the ECA landscape review of 
accountability and public audit arrangements;

 • Role of SAIs in monitoring the imple-
mentation of the Europe 2020 Strategy10;

 • Actions of SAIs in the field of the EU 
banking union;

7 Landscape reviews are products of the ECA which deal with broad themes based on the ECA’s output and 
accumulated knowledge and experience. They are intended to serve as a basis for consultation and dialogue 
with the ECA’s stakeholders and enable the ECA to make observations on important matters which usually 
might not be subject to audit. 

8 In 2012 the European Commission proposed a Banking Union in order to strengthen the bank sector regu-
lations. One of its elements is the oversight system for the banks, exercised since November 2014 by the 
European Central Bank along with relevant national supervisory authorities from the euro area under the 
Single Supervisory Mechanism. 

9 EP resolution of 4 February 2014 on the future role of the Court of Auditors: <http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0060+0+DOC+XML+V0//EN>. 

10 The strategy, initiated in 2010 by the European Commission in response to the financial and economic crisis, 
is aimed at improving EU competitiveness. Its five targets refer to employment, R&D, climate and energy, 
education, poverty and social exclusion. In 2014–2015 the European Commission conducted its mid-term 
review and decided to continue the strategy. 

 • EU anti-corruption report of the Euro-
pean Commission, analysing the situation 
in each of 28 EU Member States. 

2013: Vilnius, Lithuania

 • The role of SAIs in improving acco-
untability in the EU in the light of the 
2014–2020 financial framework and the 
new financial regulation putting obligation 
on the Member States to submit declara-
tions on the EU funds management (‘ma-
nagement declarations’) and independent 
audit opinions;

 • Modifications to the functioning of the 
Contact Committee to enable it to react 
quicker to possible changes to EU econo-
mic governance.

2013: Luxembourg (ECA) 
– extraordinary meeting 

 • Importance of appropriate audit and ac-
countability arrangements in the Economic 
and Monetary Union and EU economic 
governance.

2012: Estoril, Portugal

 • Challenges for SAIs in preparing for 
2014–2020 financial framework; 
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 • European Public Sector Accounting 
Standards – plans to introduce them and 
implications for SAIs;

 • SAIs’ mandates to audit and access the 
banking sector financial supervisory au-
thorities;

 • Cooperation of SAIs and national sta-
tistical institutions. 

2011: Luxembourg (ECA)

 • Impact for EU SAIs of the European 
Semester11 and other recent developments 
in EU economic governance taking place 
in response to the financial crisis;

 • Revision of the EU Financial Regulation;
 • European Stability Mechanism (ESM)12. 

2010: Luxembourg (ECA)  
– chair: SAI of France

 • Role of national Parliaments after the 
adoption of the Lisbon Treaty and coope-
ration with SAIs;

 • Latest developments in the revised EU 
Financial Regulation envisaging e.g. the 
reinforcement of the Member States’ ob-
ligations as regards the control and audit 
of EU budget execution.

2009: Budapest, Hungary

 • Role of SAIs in assisting the government 
measures in response to the financial crisis;

 • Threats to SAIs’ independence;

11 European Semester is – since January 2011 – the EU’s annual cycle of guidance and surveillance of eco-
nomic policy of the EU Member States in order to detect any possible errors or inconsistencies. 

12 ESM is a permanent mechanism for protecting the financial stability of the euro area, launched in 2012. For 
more details see: E. Miękina: Europejski�Mechanizm�Stabilności�–�nowe�rozwiązania�dla�strefy�euro,�„Kon-
trola Państwowa” No. 5/2012.

13 A long-term social and economic programme for EU, launched in 2000, to deliver a competitive, dynamically 
developing and knowledge-based economy, sustainable development, new jobs and better social cohesion. 
Its 2005 review showed insufficient actions at the EU level and failure of the Member States to implement 
the intended reforms. 

 • Common auditing standards and com-
parable criteria for audits of EU funds.

2008: Luxembourg (ECA)

 • Role of SAIs in improving the accoun-
tability of EU funds in the light of the 
2008–2009 EU budget review and au-
dits of the implementation of the Lisbon 
Strategy13. 

2007: Helsinki, Finland

 • Risk management, tolerable level of risk 
and the integrated internal control system 
in the management of EU funds;

 • Role of SAIs in improving the accoun-
tability of EU funds;

 • Information policy and mode of planning 
of the Contact Committee work.

2006: Warsaw, Poland

 • SAIs’ contribution to the improvement of 
accountability of EU funds in the light of the 
European Parliament resolutions concerning 
discharge in respect of the implementation 
of the EU general budget and the Europe-
an Commission documents on the integra-
ted internal control framework envisaging 
changes to the EU funds control systems;

 • SAIs’ relations with the European Com-
mission;

 • Cooperation of SAIs and the ECA in 
the Court’s audits in the Member States;
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 • Internal organisation of the Contact 
Committee.

Activities of the Contact 
Committee working bodies
Every of the Contact Committee wor-
king bodies deals with a particular area 
concerning EU-related issues considered 
by the Heads of SAIs as notably important. 
Working groups and networks have a rather 
permanent character, while task forces are 
set up for more ad-hoc topics. Presently, 
the following working bodies are active:

 • Working Group on VAT (Chair on a rota-
tional basis: NIK since September 201814) 
is a forum for the exchange of experiences 
on the functioning of the VAT system at 
EU level. It is divided into two Core Gro-
ups: No. 1 – deals with issues of the reverse 
charge mechanism and the split payment 
methods mechanism as tools for tackling 
VAT fraud, and No. 2 – deals with the mo-
nitoring of the development of the VAT 
anti-fraud strategy in the EU (the Core 
Group 2 takes up common activities, eg. 
in the e-commerce area). In 2018 NIK 
sent out a questionnaire to the group’s 
members concerning the experience of 
EU countries in combating VAT fraud. 
Its results were presented at the plenary 
meeting of the WG on VAT in September 
2018 in Warsaw. 

 • Network on Fiscal Policy Audit (Chair: 
SAI of Finland) was founded in 2008 to 
share information on the methodology and 
best practices in auditing national fiscal 

14 In previous years the Chairs were held by the SAIs of: Italy, Romania, Hungary, and the European Court of Auditors. 
15 Fiscal Compact is the common name of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and 

Monetary Union, signed in 2012 by 25 EU Member States in order to reinforce the budget discipline in the euro area.

policy. The network’s mandate also en-
compasses issues related to the European 
economic governance, including Single Su-
pervisory Mechanism and the Fiscal Com-
pact15. Every year, the network organises 
seminars which allow SAIs to exchange 
experiences on the auditing methodology 
and audit results. The last meeting of the 
network was held in March 2019 and was 
focused on the transparency of fiscal po-
licy and sustainable national fiscal policy. 

 • Network on Europe 2020 Strategy Audit 
(Chair: SAI of Portugal) was established 
in 2008 as a platform to help SAIs to as-
sess the implementation of measures of 
the Lisbon/Europe 2020 Strategy, at both 
national and EU level. The network faci-
litates the exchange of information – for 
example, during the seminars – on best 
practices and experiences of SAIs as re-
gards the implementation of the national 
guidelines of the strategy by the Member 
States. The network is presently elabora-
ting a synthesis report concerning the SAIs’ 
audit work on the Europe 2020 Strategy. 

 • Task Force on the European Banking 
Union (Co-Chairs: SAI of Germany and 
SAI of the Netherlands) was established 
in 2014 to prepare a coordinated audit on 
banking supervision and to conduct a map-
ping survey on the EU SAIs’ national man-
dates in auditing the banking supervision. 
In 2017 the task force completed another 
audit on prudential supervision of medium-
-sized and small banks (‘less significant’) 
in the euro area after the introduction of 
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the Single Supervisory Mechanism. The 
task force is currently performing a coor-
dinated audit on European and national 
preparations for resolution of banks. 

 • Working Group on preventing and com-
batting irregularities and fraud has been 
operating since 2015 under the chairman-
ship of the SAI of Italy. The group focuses 
on key areas in preventing and combatting 
fraud; its objective is to promote uniform 
monitoring system in Member States and 
draw up proposals for improving the EU 
legislation. It cooperates with the Euro-
pean Anti-Fraud Office (OLAF). 

 • Expert Network on the independent 
assessment of national public economic 
policies was set up in June 2015 on the in-
itiative of the SAI of Italy which chairs it. 
The network is to facilitate the exchange 
of experiences on how and with the use of 
which methods, the SAIs formulate their 
assessments. Most frequently, such an as-
sessment is included in an SAI’s annual 
report on the state budget execution audit. 

 • Joint Working Group on Audit Acti-
vities (JWGAA) (Chairs: SAI of Roma-
nia and the SAI of Sweden) comprises 
all members of the Contact Committee 
and the Network of SAIs of Candidate 
and Potential Candidate Countries (re-
ferred to later on). In the present shape it 
has been functioning since 2002 (earlier it 
used to facilitate the practical, small-scale 
cooperation). In 2004 the Contact Com-
mittee confirmed that the JWGAA was 
a key element of the post May 2004 EU 

16 More about the rules of conducting such kind of audits see: B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Udział�naj-
wyższych�organów�kontroli�w�pracach�grupy�roboczej�Komitetu�Kontaktowego�ds.�funduszy�strukturalnych,�
„Kontrola Państwowa” No. 2/2009. 

enlargement framework and its manda-
te was to foster cooperation between the 
Contact Committee and the Network of 
SAIs of Candidate and Potential Candidate 
Countries. The JWGAA provides the lat-
ter also with organisational and technical 
assistance, in cooperation with SIGMA, 
the ECA and other interested parties. The 
JWGAA facilitates the exchange of expe-
rience on financial audits or IT support in 
auditing process, among others. 

Closed working bodies  
of considerable achievements
The already closed working groups have 
also contributed to the long-lasted achie-
vements of the Contact Committee, for 
example:
1. Working Group on Structural Funds 
(Chair: SAI of Germany) was set up in 
2000 to examine how the Members States 
analyse the management of Structural 
Funds. It was active till 2017 and by that 
time the group has carried out a number 
of coordinated audits16: 

 • Arrangements for ensuring an adequate 
audit trail (2002–2004) – the audit exa-
mined if the Member States had adequ-
ate control systems for assistance granted 
under the Structural Funds and if they im-
plemented independent checks on at least 
5% of transactions. The audit – comprised 
of national audits performed in 9 countries 
– generally confirmed the correct audit trail 
and reporting of the 5% check in complian-
ce with the Commission Regulation No. 
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438/2001, despite ambiguity of the Com-
munity legislation on the Structural Funds17; 

 • Processes for identifying, reporting and 
following up on irregularities (2004–2006) 
– it was examined how the Member States 
met their obligations to detect irregulari-
ties when spending the Structural Funds, 
how they reported on the irregularities 
to the European Commission, and what 
actions were taken upon detecting such 
irregularities18; 

 • Output/effectiveness of the Structural 
Funds programmes in the areas of employ-
ment and/or environment (2006–2008) 
– fourteen SAIs took part in the audit. 
The objective was to examine the imple-
mentation of the Operational Programmes 
co-financed with the Structural Funds and 
to assess their effectiveness19; 

 • Costs of controls of Structural Funds 
(2008–2011) – the audit was to assess the 
costs and benefits of carrying out controls 
as regards the management and control 
systems for the Structural Funds in the 
Member States20; 

 • Simplification of the regulations for Struc-
tural Funds (2011–2013) – the audit’s ob-
jective was to assess the impact on the 
Member States of the European Com-
mission’s simplification of provisions on 

17 Audit report: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959819/1959819_EN.PDF>. 
18 Audit report: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959834/1959834_EN.PDF>. 
19 Audit report: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959901/1959901_EN.PDF>. 
20 Audit report: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8729516/8729516_EN.PDF>. 

See also: B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Szacowanie�kosztów�i�korzyści�działań�kontrolnych,�„Kontrola 
Państwowa” No. 4/2011 or B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Costs�and�beneficts�of�carrying�out�controls�
connected�with�the�Structural�Funds,�ECA Journal No. 3/2012. 

21 Audit report: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Final%20report%20WGSF/
FinalReportWGSF_EN.pdf>. See also: B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Upraszczanie�zasad�wdrażania�
funduszy�strukturalnych,�„Kontrola Państwowa” No. 6/2013 or B. Błasiak-Nowak, M. Rajczewska: Simpli-
fication�of�the�regulations�in�the�Structural�Funds,�ECA Journal No. 10/2013. 

22 Audit report: <https://www.nik.gov.pl/plik/id,8678,vp,10843.pdf>.

implementing, expending and settling of 
projects co-financed with the Structural 
Funds in 2007–2013 Cohesion Policy. The 
audit report comprises information on the 
simplification measures introduced in se-
lected Member States, related benefits 
and weaknesses, conclusions drawn by the 
managing, certification and audit autho-
rities and by the beneficiaries21; 

 • Analysis of (types of) errors in EU and 
national public procurement within the 
Structural Funds programmes (2013–2015) 
– nine SAIs participated in the audit; its 
objective was to examine why beneficia-
ries failed to comply with public procu-
rement rules. Each of the participating 
SAIs carried out its own audit and ana-
lysed irregularities detected by the na-
tional management and control systems. 
The comparison of the national results 
allowed for revealing related differences 
and similarities in the Member States22. 

 • Contribution of the Structural Funds 
to the Europe 2020 Strategy in the areas of 
education and/or employment (2015–2017) 
– the audit assessed the effectiveness of the 
public administration activities with re-
gards to preparation of the Operational Pro-
grammes, implementation of projects and 
achievement of results of spending funds on 
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boosting the jobs. The SAIs have also exa-
mined if the spending of funds contributed 
in an effective way to the achievement of 
goals of the Europe 2020 Strategy23. 
2. Task Force on European Public Sector 
Accounting Standards (Co-Chairs: SAI of 
France and SAI of Germany) was set up 
in 2013 to monitor the process, launched 
by the European Commission, to develop 
these standards. The task force was active 
in the working groups established by the 
European Commission on EPSAS gover-
nance. It was closed down in 2018, but the 
SAIs interested in this area are welcome 
to cooperate on an informal basis. 
3. Network on National SAI Reports on 
EU Financial Management (Chair: SAI of 
the Netherlands) was created in 2013 on 
the initiative of the SAI of the Netherlands 
which used to draw up its annual report on 
EU financial management, including the 
management systems, assessment and audit 
of use of EU funds in the Netherlands and 
EU. In 2004 the guidelines on the structu-
re of the national EU reports were develo-
ped24. In the subsequent years more and 
more SAIs started publishing this kind of 
reports: firstly – the SAIs of Denmark, the 
Netherlands and the UK, and then – the 
SAIs of Austria, Croatia, Cyprus, the Czech 
Republic, Estonia, Germany, Hungary, Italy, 
Latvia, Lithuania, Slovakia and Slovenia25. 
The network ceased to operate in 2016. 

23 Audit report: <https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/The%20Working%20Group%20
on%20Structural%20Funds%20VII%20final%20report/Final_report_CC-OR.pdf>.

24 Producing�a�National�SAI�report�on�EU�financial�management,�November�30,�2004:�<http://www.eca.eu-
ropa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959841/1959841_EN.PDF>.

25 For more details see: J.Mazur: Zebranie�Komitetu�Kontaktowego�-�najwyższe�organy�kontroli�EU�o�polityce�
energetycznej�i�klimatycznej;�„Kontrola Państwowa” No. 6/2016.

26 International Organisation of Supreme Audit Institutions, established in 1953, comprises audit institutions 
from 194 countries. NIK is the INTOSAI Board Member. 

4. Task Force for assessing the CC coope-
ration framework (Chair: the ECA) was 
active in 2015-2016 and its task was to re-
view and assess the strengths and weaknes-
ses of the cooperation within the Contact 
Committee (notably since 2010), challenges 
for making the cooperation more effective, 
make proposals for meeting those challen-
ges and determining the next steps. In 2015 
a survey was conducted among EU SAIs. 
Its results allowed the task force to for-
mulate conclusions and recommendations 
concerning the enhancement of coopera-
tion within the Contact Committee. 
5. Working Group on Common Auditing 
Standards and Comparable Audit Criteria 
based on internationally recognised audi-
ting standards, tailored to the EU area was 
active in the years 2006–2010 as a forum 
of exchange of information on the audit re-
sults and related experiences. Its objective 
was to increase the EU SAIs’ awareness of 
approaches to interpreting and applying 
international audit standards. The group 
drew up information documents on SAIs’ 
practices in the field of auditing EU funds 
and policies based on INTOSAI26 stan-
dards, including a review of general requ-
irements for auditing EU funds, examples 
of good practices and information on the 
compliance and performance audits. 
6. Working Group on Public Procurement 
was set up in 2004 with a task of developing 
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and administering a website dedicated 
to the audit of public procurement. The 
group drew up checklists for use in the 
financial audit of procurement and a guide 
on EU procurement rules, among others. 
Once it was closed in 2008, the Contact 
Committee set up a Public Procurement 
Updating Group which updated the re-
sults and data produced by the former 
working group, fulfilling its mandate two 
years later27. 
7. Expert Group on Audit Quality was 
active in the years 2002–2007. The group 
carried out its task by producing guideli-
nes on audit quality for the supreme audit 
institutions28. 
8. Working Group on the Protection of 
the Communities’ Financial Interests 
used to deal – from 2001 to 2003 – with 
identifying the Member States’ statutory 
framework to protect the financial inte-
rests of the Communities, the structu-
re and activities of the authority set up 
for this purpose, and with analysing the 
mandate and activities of SAIs to protect 
those interests. The group presented the 
outcome of its work in a report on the 
protection of the financial interest of the 
Communities29. 

A considerable contribution to the 
Contact Committee work was also made 
by – active in recent years – groups which 
are mentioned in the following chapter: 
Task Force on the tasks and role of external 

27 Checklist�for�use�in�financial�and�compliance�audit�of�public�procurement: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/
Lists/CCDocuments/9532056/9532056_EN.PDF>. and EU public sector procurement Directive 2004/18/EC. 
Guideline for auditors: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/9532148/9532148_EN.PDF>.

28 Guidelines: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959843/1959843_EN.PDF>.
29 Report: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/1959874/1959874_EN.PDF>.
30 Statement: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8247951/8247951_EN.pdf>.

public audit in the light of recent deve-
lopments in EU economic governance 
(2012–2014); Working Group on public 
audit deficits (2011–2012); and Task Force 
to explore the possibilities for cooperation 
of EU SAIs with Eurostat and national 
statistical institutions (2011–2012).

EU economic governance-related 
activities of the Contact Committee
Since the financial and economic crisis in 
2008, the co-operation within the Contact 
Committee has become more and more 
important for SAIs: new and planned ar-
rangements in EU economic governance 
are increasingly alluding to external pu-
blic audit and often have direct translation 
into SAIs’ auditing activities. Sometimes 
the EU legislation lacks provisions on the 
public audit which should – in the opi-
nion of SAIs – be there. Thus, the Contact 
Committee has been undertaking specific 
actions in response to the developments 
in EU economic governance. 

In October 2011 the Contact Committee 
issued a statement on the impact of the 
European Semester and other recent de-
velopments in EU economic governance 
on the SAIs of EU Member States and 
the ECA30, addressed to the European 
Parliament, the European Council, the 
European Commission and parliaments 
and governments of EU Member States. 
The attention was drawn to the impact 
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of new developments and arrangements 
in EU economic governance on the use 
of public funds, including the potential 
risk of the public audit gaps. The Contact 
Committee highlighted the importance of 
ensuring an effective public audit response 
to the financial and economic crisis and 
its aftermath. 

In the same year the Contact Committee 
adopted also a resolution on the statement 
of the SAIs of the euro area on the ex-
ternal audit of the European Stability 
Mechanism31 (ESM), acknowledging their 
appeal for ensuring the adequate external 
public audit of the ESM. The resolution was 
addressed to the Presidents of the European 
Parliament, the European Council and the 
European Commission, as well as to the 
Secretaries General of EUROSAI32 and 
INTOSAI. Originally, the ESM had not 
provided for the participation of SAIs in 
audits of its activity, but the coordinat-
ed actions of the euro-area SAIs and the 
ECA, with the Contact Committee sup-
port, produced the notable result. The pro-
visions on the functioning of the external 
audit of the ESM were introduced in the 

31 Resolution CC-R-2011-01: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8284839/8284839_EN.pdf>.
32 European Organisation of Supreme Audit Institutions has existed since 1990 and comprises 50 members. 

NIK is the EUROSAI Board Member.
33 Such as the Council�Directive�2011/85�of�8�November�2011�on�requirements�for�budgetary�frameworks�of�

the�Member�States�concerning internal control and independent audits of the public accounting systems of 
the general government – such audits could be performed eg. by the court of audits, and the Regulation�of�
the�European�Parliament�and�of�the�Council�COM(2011)821�of�23�November�2011�on�common�provisions�
for�monitoring�and�assessing�draft�budgetary�plans�and�ensuring�the�correction�of�excessive�deficit�of�the�
Member�States�in�the�euro�area�concerning comprehensive and independent audits of the accounts of the 
general government by the Member States in coordination with national Supreme Audit Institutions for the 
purpose of the EDP. 

34 Report: <https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/11403789/11403789_EN.PDF>.
35 For more details see: O. Leszczyńska-Luberek, J.Mazur: Możliwości�współpracy�najwyższych�organów�kon-

troli�i�krajowych�urzędów�statystycznych�państw�UE�w�sprawach�związanych�ze�statystykami�opracowywanymi�
na�potrzeby�unijnej�procedury�nadmiernego�deficytu, „Kontrola Państwowa” No. 3/2013.

implementing rules of the new version of 
the ESM Treaty of February 2012. 

Proposals of new EU legislation con-
cerning the cooperation with EU SAIs 
in the field of quality and reliability of 
national statistics33 induced the Contact 
Committee to set up in 2011 a Task Force 
to explore the possibilities for co-oper-
ation of EU SAIs with Eurostat and na-
tional statistical institutions. The task 
force – co-chaired by NIK and the SAI 
of Denmark – drew up a report review-
ing relations between the above-men-
tions institutions, EU legislation and 
Eurostat’s initiatives on the government 
finance statistics of a potential impact 
on SAIs, which specific proposals for 
enhancing the cooperation34. Although 
the task force was closed down in 2012, 
the Contact Committee instructed the 
Liaison Officers to follow-up on its results. 
Consequently, in 2014 NIK carried out 
a survey among EU SAIs in order to ex-
amine their current cooperation with the 
national statistical institutions35. 

In 2011 the Contact Committee set up 
a Working Group on public audit deficits 
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(occurring in EU economic governance eg. 
in case of the then planned Banking Union). 
The group – under the chairmanship of 
the SAI of the Netherlands – examined 
SAIs’ mandate and access to the financial 
supervisory authorities36. 

Developments in the EU concerning 
new economic, fiscal and financial archi-
tecture were the reason why in 2012 the 
Contact Committee established a Task 
Force on the tasks and role of external 
public audit in the light of recent devel-
opments in EU economic governance. The 
task force compiled suggestions and rec-
ommendation for the Contact Committee 
so that it could react more effectively and 
early to new challenges for external public 
auditing. As a result, the so-called early 
warning mechanism (EWM)37 was de-
veloped to enable EU SAIs to monitor 
developments in EU economic govern-
ance on an ongoing basis, with a focus on 
the legislative processes and public con-
sultation procedures. Due to the EWM, 
the Contact Committee members have 
received information concerning eg. the 
European Parliament hearing on issues 
related to the control aspects of the VAT 
own resources, the European Commission 
analytical note Preparing for next steps 
on better economic governance in the 
euro area or its communication on the 
national declarations concerning the use  
of EU funds. 

36 Report: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/10112330/10112330_EN.PDF>.
37 Resolution CC-R-2014-02: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC-R-2014-02/

CC-R-2014-02_EN.pdf>.
38 Statement: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/12111898/12111898_EN.PDF>.
39 Statement: <http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2015/CC_

SSM_statement_EN.pdf>.

Wishing to express its support for the ef-
forts of the European Council in strength-
ening the role of external public audit, in 
June 2013 the Contact Committee submit-
ted a statement on importance of appropri-
ate audit and accountability arrangements 
in the Economic and Monetary Union and 
EU economic governance38 to Herman 
van Rompuy, the then President of the 
European Council. It highlighted the need 
of a comprehensive consideration of the 
role of external public audit in the field of 
EU economic governance e.g. by building 
a coherent audit and accountability frame-
work and recognising the importance of 
external public audit in EU legislation.

Steps undertaken by  the European 
Commission to develop the public sector ac-
counting standards for EU Member States 
(EPSAS) induced the Contact Committee 
to extend its patronage over a seminar on the 
public sector accounting standards, organised 
in 2013 in Paris. It was the first time when EU 
SAIs had formulated their position as regards 
EPSAS, underlining the need for closer moni-
toring of developments possibly resulting in the 
harmonisation of the accounting practices in EU. 

At the Contact Committee meeting in 
Riga in 2015, the Heads of EU SAIs de-
cided to make a statement on ensuring 
fully auditable, accountable and effec-
tive banking supervision arrangements 
following the introduction of the Single 
Supervisory Mechanism39. The statement 
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drew attention to the existing audit and ac-
countability gaps due to transferring bank-
ing supervision responsibility from the na-
tional authorities to the European Central 
Bank, and encouraged to raise awareness 
about the issue of ensuring adequate audit 
and accountability mechanisms. The state-
ment was submitted to EU institutions 
and to the national parliaments and gov-
ernments of EU Member States. 

The coordinated audit – completed 
in 2017 by the Task Force on European 
Banking Union – on the prudential super-
vision of medium-sized and small banks 
(‘less significant’) in the euro area after 
the introduction of the Single Supervisory 
Mechanism found some audit gaps con-
cerning eg. lack of information of the 
European Central Bank available to some 
SAIs or loss of mandate to audit these 
banks by some SAIs. Thus, the Contact 
Committee decided it was necessary to no-
tify relevant European institutions of these 
conclusions and in 2018 issued a statement 
on deficiencies in the accountability and 
audit arrangements of the supervisory 
mechanism for banks in the euro area40. 
The Contact Committee called on national 
governments and parliaments, as well at 
the European Parliament, the Council and 
the Commission of the European Union 
to strengthen the relevant arrangements.

40 Statement: <https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/
CC-STATEMENT-SSM-DEFICIENCIES-EN.pdf>.

41 This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ 
Opinion on the Kosovo Declaration of Independence. 

42 Making�Supreme�Audit�Institution�Twinning�Successful:�https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
TWINNING/TWINNING_EN.PDF.�

Cooperation with SAIs of Candidate 
and Potential Candidate Countries
One of the Contact Committee strate-
gic goals is to develop and facilitate – as 
far as possible – the cooperation on the 
development of EU auditing with SAIs 
of those countries which are to beco-
me members of the European Union. 
The Network of SAIs of Candidate and 
Potential Candidate Countries comprises 
presently the SAIs of Albania, Montenegro, 
North Macedonia, Serbia, Turkey (candi-
date countries, participating in the Contact 
Committee meetings as observers), Bosnia 
and Herzegovina (potential candidate co-
untry), the ECA and Kosovo41 (observer). 
The network drew up a good practice guide 
on the twinning projects42.

An important forum of their active co-
operation with EU SAIs and the ECA is 
the aforementioned Joint Working Group 
on Audit Activities. A number of confe-
rences, meetings, seminars and workshops 
on relevant topics in auditing field were 
organised in cooperation with the ECA, 
SIGMA and/or other EU SAIs. 

EWA MIĘKINA
deputy Liaison Officer,
Strategy Department of NIK
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Z życia NIK 

NIK EUROPEJSKIM PRZEDSTAWICIELEM W ZARZĄDZIE INTOSAI

W łotewskim mieście Jurmała, 11-12 czerwca 2019 r., odbyło się 50. jubileuszowe spo-
tkanie Zarządu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI). 
Szefowie instytucji kontrolnych przedstawili stan wdrażania celów strategicznych, prze-
widzianych w planie na lata 2017–2023. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który jest wi-
ceprzewodniczącym EUROSAI, przedstawił sposób realizacji celu drugiego – „Rozwój 
potencjału instytucjonalnego”. Polska i Szwecja są odpowiedzialne za jego wdrożenie. 
Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował także program staży, który powstał z inicjatywy 
NIK. Dzięki niemu europejskie najwyższe organy kontroli będą mogły liczyć na dofi-
nansowanie z budżetu EUROSAI przy wysyłaniu na staż pracowników. Uczestnicy 
programu będą wybierani w drodze konkursu. 

Na koniec spotkania w Jurmale postanowiono wybrać europejskiego przedstawiciela 
do Zarządu Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI). 
Spośród pięciu kandydatur – instytucji kontrolnych z Francji, Włoch, Serbii, Portugalii 
i Polski zdecydowano, że to wyróżnienie ponownie przypadnie reprezentantowi Najwyższej 
Izby Kontroli. Po raz pierwszy przedstawiciel Izby został wybrany na to stanowisko 
w październiku 2013 r., na XXI Kongresie INTOSAI. – Dla NIK ten wybór to podwój-
ny powód do dumy. Reelekcja oznacza bowiem nie tylko pełną akceptację. To także po-
twierdzenie najwyższego zaufania do naszej instytucji – skomentował wynik głosowania 
prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

INTOSAI reaguje na zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce i ekonomii. 
Za kluczowe uznaje m.in. promowanie przejrzystości, rozliczalności, dobrego zarządza-
nia czy wreszcie walki z korupcją. Nie ustaje też w wysiłkach na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. Zdaniem INTOSAI dbałości o wzrost gospodarczy i rozwój technologiczny 
powinny towarzyszyć: wrażliwa polityka społeczna, sprawna służba zdrowia oraz dobrze 
zorganizowana edukacja.

(red.)
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W numerze 1/2017 Kontroli Państwowej 
został opublikowany artykuł mojego au-
torstwa „Prawo do obrony mianowanych 
kontrolerów – postępowanie dyscyplinarne 
w NIK”, s.29-39. Na podstawie analizy 
obowiązujących przepisów prawa regu-
lujących odpowiedzialność dyscyplinar-
ną różnych grup zawodowych, w związku 
z odesłaniem w art. 97p ustawy z 23 grud-
nia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
do odpowiedniego stosowania przepisów 
Kodeksu postępowania karnego2, postawi-
łem w nim tezę, że w postępowaniu dyscypli-
narnym wobec mianowanych kontrolerów 
obwiniony może mieć do trzech obrońców. 

Po opublikowaniu artykułu w tej kwestii 
wypowiedział się Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w uzasadnieniu wyroku z 13 lu-

1 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, dalej „ustawa o NIK”.
2 Ustawa z 6.6.1997 – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm., dalej „k.p.k”.
3 W sprawie o sygn. I OSK 771/17; http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/DF392A8190.
4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997, Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.
5 Konwencja o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950, zmieniona 

następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz.U. z 1991 r. nr 61, poz. 284 ze zm.

tego 2019 r., w związku z rozpatrzeniem 
skargi kasacyjnej mianowanego kontrolera 
na wyrok Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie 3. 

W skardze kasacyjnej skarżący zarzucił 
zaskarżonemu wyrokowi m.in. naruszenie 
art. 42 ust. 2, art. 31 ust. 3 i 45 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej4 oraz art. 6 ust. 
1 i ust. 3c Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka5, przez pozbawienie skarżącego 
prawa do rzetelnego procesu oraz prawa 
do obrony oraz art 77, art. 93 § 1 k.p.k. 
i art. 97 a ust 6 ustawy o NIK, przez pozba-
wienie prawa do obrony w postępowaniu 
wyjaśniającym oraz w trakcie rozpozna-
wania sprawy przez organ dyscyplinarny.

Zgodnie z art. 97a ust. 6 ustawy o NIK 
obwiniony, może ustanowić obrońcę. 

Prawo do obrony mianowanych kontrolerów
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Z zastrzeżeniem przepisów o tajemnicy 
ustawowo chronionej obrońcą może być 
mianowany kontroler albo adwokat. 
Analizując ten przepis NSA stwierdził, 
że przepis art. 97a ust. 6 ustawy o NIK 
nie wprowadza ograniczeń zakwestiono-
wanych przez Trybunał Konstytucyjny6. 
Prawo wyboru obrońcy w postępowaniu 
dyscyplinarnym toczącym się w Najwyż-
szej Izbie Kontroli jest zachowane. Obwi-
niony ma bowiem prawo do skorzystania 
z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, 
co oznacza, że jego prawo do obrony i rze-
telnego procesu nie zostaje mocą powyższej 
regulacji naruszone. Jak podkreślił sąd: 
„W analizowanym przepisie obwinionemu 
przyznano prawo do ustanowienia obroń-
cy, określając krąg podmiotów, spośród 
których można dokonać wyboru obrońcy. 
Obrońcą może być mianowany kontroler 
albo adwokat. W analizowanym prze-
pisie ustawodawca, jak słusznie przyjął 
Sąd I instancji, posłużył się spójnikiem 
„albo”. Spójnik „albo” w języku polskim 
komunikuje, że możliwa jest tylko jedna 
z dwóch wzajemnie wykluczających się 
sytuacji, które spójnik łączy (rozdziela). 
Jest to spójnik wyrażający możliwą wy-
mienność albo wzajemne wyłączanie się 
zdań lub części zdań. W przepisie zasto-
sowana została zatem dysjunkcja, która 
oznacza zdanie złożone z dwóch zdań po-
łączonych spójnikiem „albo”, prawdziwe 
pod warunkiem, że zachodzi dokładnie 
jedna z dwóch wskazanych w nich moż-
liwości. Inna sytuacja miałaby miejsce, 
gdyby ustawodawca posłużył się spójni-

6 W wyroku z 9.7.2009, sygn. K 31/08.
7 Ustawa z 27.7.2001, Dz.U z 2019 r. poz. 52, ze zm.).

kiem „lub”, jak np. w art. 113 § 1 ustawy 
‒ Prawo o ustroju sądów powszechnych7, 
zgodnie z którym obwiniony może usta-
nowić obrońcę spośród sędziów, prokura-
torów, adwokatów lub radców prawnych. 
Wówczas dokonywanie tego rodzaju wybo-
ru nie byłoby konieczne. Skoro w ustawie 
o Najwyższej Izbie Kontroli uregulowano 
jednoznacznie sposób powołania obrońcy 
obwinionego, to nie mogą mieć zastoso-
wania, nawet odpowiedniego, przepisy 
procedury karnej, w tym te odnoszące się 
do liczby obrońców, których można usta-
nowić w postępowaniu karnym. Nie można 
także sięgać do uregulowań innych pro-
cedur dyscyplinarnych, z uwagi na różne 
regulacje prawne związane ze specyfiką 
poszczególnych służb”. 

Podsumowując podniesioną w skardze 
kasacyjnej kwestię zarzutu naruszenia 
prawa do obrony NSA stwierdził, że w to-
czącym się postępowaniu dyscyplinarnym 
nie zostało naruszone ani prawo skar-
żącego do rzetelnego procesu, ani prawo 
do obrony. 

Jak wynika z uzasadnienia wyroku 
NSA, kluczowe znaczenie dla ustalenia, 
czy w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli 
została uregulowana kwestia liczby obroń-
ców ma użycie spójnika „albo”, a nie spój-
nika „lub”. We wszystkich analizowanych 
przeze mnie ustawach regulujących odpo-
wiedzialność dyscyplinarną innych grup 
zawodowych ustawodawca użył spójnika 
„lub”, a tylko w ustawie o NIK spójnika 
„albo”, co czyni tę regulację wyjątkową 
na tle innych. 
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Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego 
PWN„lub” oznacza «spójnik wyrażający 
możliwą wymienność lub wzajemne wy-
łączanie się zdań lub ich części»8. Nato-
miast „albo”9 oznacza «spójnik wyraża-
jący możliwą wymienność albo wzajemne 
wyłączanie się zdań lub części zdań». 
Zgodnie z zasadami języka mają takie 
samo znaczenie. Pamiętając o argumen-
tach zaprezentowanych w uzasadnieniu 
cytowanego wyżej wyroku NSA z 13 lu-
tego 2019 r., uważam jednak za zasadną 
zmianę stanowiska, że ustawa o NIK nie 

8 <https://sjp.pwn.pl/szukaj/lub.html>.
9 <https://sjp.pwn.pl/szukaj/albo.html>.

reguluje liczby obrońców w postępowa-
niu dyscyplinarnym wobec mianowanych 
kontrolerów. Wobec tego należy przyjąć, 
że z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli 
wynika, iż w postępowaniu dyscyplinar-
nym wobec mianowanych kontrolerów 
obwiniony może mieć jednego obrońcę 
‒ mianowanego kontrolera albo adwokata. 

ŁUKASZ RÓG

Departament Nauki, Oświaty 

i Dziedzictwa Narodowego NIK
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Sygnały 
o książkach

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu: 
praktyczny przewodnik

Wojciech Kapica (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 343.

Książka opracowana w formie przewodnika składa się z 16 rozdziałów podzielonych 
na krótkie podrozdziały, w których omówiono problemy związane z tytułowym zagad-
nieniem. Autorami są znani praktycy zajmujący się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, 
bankowcy, maklerzy oraz prawnicy. Głównym punktem odniesienia pracy jest ustawa 
z 13 lipca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 
będąca implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 20 maja 2015 r. 
Książka jest przeznaczona dla pracowników wymiaru sprawiedliwości, a także dla in-
stytucji zobowiązanych do stosowania nowej ustawy. 

Kontrola podatkowa działalności gospodarczej 

Marek Krawczak, Dariusz Zalewski, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 342. 

Jedną z form nadzoru państwa nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstw jest kontro-
la podatkowa. Książka jest poświęcona zagadnieniom proceduralnym z tym związanym, 
przedstawia też możliwości prawne poddawanych kontroli przedsiębiorców. Rozprawa 
składa się z sześciu rozdziałów, w których szczegółowo omówiono wszystkie aspekty procesu 
kontrolnego. Tematami poszczególnych rozdziałów są: prawo przedsiębiorców w kontroli 
podatkowej; zasady prowadzenia czynności kontrolnych; uprawnienia i obowiązki stron 
w kontroli podatkowej; gromadzenie materiału dowodowego; zaskarżanie czynności or-
ganów prowadzących kontrolę. W ostatnim rozdziale zaprezentowano oraz przeanalizo-
wano czynności kończące kontrolę, przede wszystkim sporządzanie protokołu; omówiono 
też możliwości jego zaskarżenia. Pozycja może być bardzo pomocnym przewodnikiem 
dla pracowników urzędów skarbowych oraz innych instytucji kontrolnych. 
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Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich 
w prawie Unii Europejskiej: studium przebudzenia systemu 
ponadnarodowego 

Maciej Taborowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 484.

Między systemami prawnymi państw członkowskich a wymogami unifikacyjnymi pra-
wodawstwa Unii Europejskiej występują różnice powodujące konflikty. Próby dosto-
sowania wewnętrznych regulacji do potrzeb poszczególnych społeczeństw instytucje 
unijne traktują często jako zagrożenie praworządności. Książka jest pierwszą publikacją 
omawiającą mechanizmy polityczne i sądowe, za pomocą których instytucje wspólnotowe 
pragną ochraniać praworządność państw stowarzyszonych. Są to mechanizmy. Równie 
ważna część rozprawy jest poświęcona rozumieniu pojęcia praworządności jako funda-
mentalnej wartości Unii Europejskiej. Praca jest adresowana do przedstawicieli nauki 
prawa europejskiego, międzynarodowego i konstytucyjnego, a także studentów prawa 
i pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji 
w miejscu pracy

Łukasz Paroń, PRESSCOM, Wrocław 2019, s. 234.

Autor pokazuje pracodawcom określone sposoby reagowania na różne formy mob-
bingu i dyskryminacji. Nie zajmuje się samym fenomenem mobbingu, tak medialnym 
w ostatnim czasie, nie próbuje go definiować i szczegółowo analizować, wskazuje jedynie 
na procedury umożliwiające zapobieganiu niepożądanym zjawiskom. Książka składa 
się z sześciu rozdziałów. Pierwszy poświęcony jest podstawom prawnym i orzecznic-
twu sądowemu związanym z przeciwdziałaniem negatywnym zjawiskom społecznym. 
Następne trzy rozdziały przedstawiają istniejące procedury zwalczania mobbingu 
oraz analizują ich założenia i naturę. Ostatni rozdział zawiera wzory dokumentów 
przydatnych w procesie uruchamiania mechanizmów prawnych i dyscyplinarnych 
zmierzających do rozładowania konfliktów oraz powstających z ich przyczyny patolo-
gicznych procesów. Książka może być pomocna przy wdrażaniu wewnątrzzakładowej 
polityki antymobbingowej.
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Auditing   8
  
Address by the President of NIK’s at the Parliament  
– NIK Activity Report for 2018   8
At the 83rd session of the Lower House of the Polish Parliament – the Sejm – President 
of NIK Krzysztof Kwiatkowski presented the Report on the Activity of the Supreme 
Audit Office in 2018. During this period, NIK conducted 2,325 audits – 129 more than 
in the previous year – comprising 1,843 entities. Important areas for the citizens’ life 
quality and the state’s operations were audited during 111 planned audits, including 
state budget execution audit, which – regarded as one exercise – actually consisted of 
285 audits conducted at 267 auditees. NIK also carried out 91 ad hoc audits in response 
to emerging information on important irregularities. In 2018, NIK also conducted 
seven audits together with Supreme Audit Institutions of other countries, preparing 
international reports.

LESZEK KORCZAK: Transformations in Infrastructure  
– Beyond NIK’s Control – Transportation, Communication,  
Construction, Spatial Development   16
In the jubilee year of the Supreme Audit Office, we present a series of articles dedicated 
to the impact of NIK on the functioning of the State in various areas. The series is finalised 
with the article on the activities of the Department of Infrastructure that discusses the 
findings of the audits related to transportation, communication, maritime economy, 
construction, spatial management and housing, conducted in the years 1995–2018. 

DARIUSZ KOWALSKI: Audits of Ultimate Recipients Within Financial  
Instruments Implementation – Financial Perspective 2014–2020   42
The article is dedicated to an analysis of the control system of one of the instruments 
used by the state during the implementation of the programmes co-financed from the 
EU financial instruments. Their basic advantage is that they generate a lower risk of 

Contents
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swindling as beneficiaries have to return the funds they have received. Beneficiaries 
have to provide repayment security for such instruments, e.g. bills of exchange or 
collaterals, and in the case of non-repayment beneficiaries can be subject to standard 
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Polish version, p. 130.
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„Kontrola Państwowa” w bazach danych

„Kontrolę Państwową” można odnaleźć w dwóch naukowych bazach danych: The Central  
European Journal of Social Sciences And Humanities (CEJSH) – Środkowo-Europejskim Cza-
sopiśmie Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Index Copernicus Journal Master List.
CEJSH jest elektroniczną, ogólnie dostępną bazą danych publikującą angielskie streszcze-
nia artykułów, rozpraw oraz pozycji przeglądowych, które ukazują się, głównie w językach  
narodowych, w czasopismach poświęconych naukom społecznym i humanistycznym, wydawa-
nych w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji, a także w Bośni i Hercegowinie,  
Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i Ukrainie. Została utworzona przez prezesów Akade-
mii Nauk państw Grupy Wyszehradzkiej. Streszczenia publikacji naukowych, także tych, któ-
re ukazały się na łamach „Kontroli Państwowej” począwszy od nr. 6/2011 znajdują się na stro-
nie CEJSH: http://cejsh.icm.edu.pl/. Umowa zawarta w 2014 r. z Interdyscyplinarnym Centrum  
Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) 
umożliwia także udostępnianie pełnych tekstów artykułów w bazie CEJSH.
Index Copernicus Journal Master List (JML) to system zajmujący się oceną czasopism oraz spo-
rządzający ich ranking na podstawie około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: 
jakość naukowa, jakość edytorska, zasięg, częstotliwość/regularność/stabilność rynkowa 
oraz jakość techniczna. Obecnie JML obejmuje przeszło 6000 czasopism.

Zasady publikowania w „Kontroli Państwowej”

1. Przyjmujemy do publikacji teksty naukowe, przeglądowe i poglądowe, poświęcone problema-
tyce związanej z profilem czasopisma – szeroko rozumianej kontroli i audytowi oraz artykuły 
o pokrewnej tematyce.

2. Nie przyjmujemy artykułów opublikowanych w innych wydawnictwach.
3. Publikowane są jedynie te artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje dwóch niezależnych 

recenzentów, zgodnie z przyjętymi w piśmie kryteriami: znaczenia podjętego tematu oraz zgod-
ności tematyki z profilem pisma; nowatorskiego ujęcia problematyki; wartości merytorycznej. 
Warunkiem publikacji jest uwzględnienie zgłoszonych przez recenzentów uwag i poprawek.

4. Recenzentami są członkowie Komitetu Redakcyjnego (lista recenzentów znajduje się w zakładce 
„Komitet Redakcyjny” oraz w każdym wydaniu papierowym, na s. 2). Zgodnie z modelem 
„double-blind�review�process” autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Recenzja 
zawiera jednoznaczny wniosek dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji  
lub odrzucenia.

5. Artykuły zamieszczane w „Kontroli Państwowej” są chronione prawem autorskim. Przedruk 
może nastąpić tylko za zgodą redakcji.
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6. Przywiązujemy szczególną wagę do oryginalności publikacji i jawności informacji o pod-
miotach przyczyniających się do jej powstania, ich udziału merytorycznego, rzeczowego 
lub finansowego. Dlatego od zgłaszających teksty oczekujemy ujawnienia ewentualnego 
wkładu innych osób w ich powstanie oraz pisemnego oświadczenia o oryginalności składa-
nego w redakcji artykułu.

7. Wszelkie przypadki „ghostwriting” (nieujawnienia wkładu innych autorów w powstanie arty-
kułu) lub „guest�authorship” (wymieniania jako autora osoby, która nie miała udziału w publi-
kacji lub jest on znikomy), będące przejawem nierzetelności naukowej, będą przez redakcję 
demaskowane, łącznie z powiadomieniem podmiotów, z którymi autor jest związany naukowo 
lub zawodowo.

 
Zasady�publikacji�zgodne�ze�standardami�i�zaleceniami�Commitee�on�Publication�Ethics�(COPE)� 
oraz�wymogami�Ministerstwa�Nauki�i�Szkolnictwa�Wyższego.

Sposób przygotowania materiałów

1. Prosimy o nadsyłanie artykułów pocztą elektroniczną, nasz adres: kpred@nik.gov.pl, w edytorze 
Word lub dostarczenie tekstu na nośniku elektronicznym. Objętość artykułu wraz z ewentualnymi 
tabelami i rysunkami nie powinna w zasadzie przekraczać 16 stron – 34 wiersze na stronie, 
marginesy 2,5 cm, interlinia 1,5 wiersza. Do tekstu prosimy dołączyć krótkie streszczenie 
w języku polskim, słowa kluczowe oraz bibliografię zawierającą pozycje książkowe i artykuły 
z czasopism według schematu: w przypadku czasopisma – nazwisko i imię autora (autorów), 
rok, tytuł artykułu (w cudzysłowie), nazwa czasopisma (kursywą), numer zeszytu i strony, na 
której znajduje się publikacja; w przypadku książki prosimy o wpisanie w pierwszej kolejności 
nazwiska i imienia autora (autorów) publikacji, następnie roku, jeśli potrzeba – tytułu rozdziału 
książki (kursywą), tytułu książki (kursywą), numeru stron, miejsca wydania oraz wydawnictwa.

2. Przypisy należy umieszczać na dole stron, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym  
tytule, powinny zawierać najważniejsze, aktualne informacje.

3. Ewentualne rysunki i wykresy prosimy nadsyłać w oddzielnych plikach, podając wartości 
umożliwiające przygotowanie danego elementu graficznego zgodnie z makietą „Kontroli 
Państwowej”.

4. Autorzy nadsyłający teksty proszeni są o podanie swoich danych: imienia i nazwiska, stop-
nia naukowego, adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu 
lub faksu.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania w nadesłanych materiałach niezbędnych skrótów, 
poprawek redakcyjnych i innych, zgodnie z wymogami czasopisma.

6. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
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Dane nabywcy:

1. Nazwa firmy/imię nazwisko

2. Adres (miasto, kod, ulica, nr domu i mieszkania)

3. NIP

4. Adres poczty elektronicznej

5. Liczba kompletów

Dane sprzedawcy:

1. Nazwa firmy: Najwyższa Izba Kontroli, Redakcja „Kontroli Państwowej”

2. Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57

3. Numer faksu: (22) 444 53 27
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PRZYPOMINAMY O PRENUMERACIE 

Szanowni Prenumeratorzy! 

Koszt zaprenumerowania naszego pisma na 2019 r. wynosi 108 zł + 5% VAT (113,40 zł)  
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Prosimy o przysyłanie do redakcji jedynie zamówień z podaniem nazwy firmy, dokładnego  
adresu oraz numeru NIP, a należności za prenumeratę prosimy uiszczać dopiero po otrzymaniu 
faktury z podaną kwotą.

Prosimy skorzystać z zamieszczonego poniżej kuponu.
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